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Andrzej Kocoń Data publikacji: 28.05.2018
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego
dalej „ RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych:
1.
2.
3.
4.

Informacja
Informacja
Informacja
Informacja

dla
dla
dla
dla

osób bezrobotnych i poszukujących pracy
pracodawców
cudzoziemców
osób komunikujących się z Urzędem

1. Informacja dla bezrobotnego i poszukującego pracy
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej
Soli, ul. Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Rafał Wielgus, z którym można
kontaktować się mailowo: iod@pup-nowasol.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań nałożonych na
Administratora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z rejestracją i obsługą osób
bezrobotnych, poszukujących pracy, jak również osób pobierających dodatek
aktywizacyjny oraz:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w ramach wykonywania zadania realizowanego
w interesie publicznym;
• na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązków i
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
• na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, jako niezbędne ze względów związanych z
ważnym interesem publicznym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/ Pana danych w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami
prawa, między innymi zgodnie Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
Uwaga:
- prawo do przenoszenia danych stosuje się, gdy przetwarzanie odbywa się na
https://nowasol.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/?p_auth=p5EswAeR&p_p_id=101_INSTANCE_Eipslf2LKHBX&p_p_lifecycle=1...
1/5

04.08.2020

Ochrona danych osobowych

podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie
umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany.
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem
minimalnego okresu przechowywania, wymaganego przez inne przepisy, między
innymi Ustawę z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie
naruszenie prawa ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych przepisami
prawa skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania Pani / Pana jako osoby bezrobotnej
lub osoby poszukującej pracy i podjęciem dalszych działań przez Administratora.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są
profilowane.
2. Informacja dla pracodawców
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, ul.
Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, e-mail:
sekretariat@pup-nowasol.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail :
iod@pup-nowasol.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktów
wykonawczych i innych przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym
m.in. z Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia, przenoszenia, sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania z zastrzeżeniem minimalnego okresu przechowywania, wymaganego
przez inne przepisy, m.in. jak Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Uwaga:
Prawo do przenoszenia danych stosuje się, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie
umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych
osobowych, ma Pani/ Pan prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu
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Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Nowej Soli.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
3. Informacja dla cudzoziemców
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowej
Soli, ul. Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail:
iod@pup-nowasol.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji oświadczeń o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub w celu prowadzenia postępowania
dotyczącego wydania zezwolenia na pracę sezonową bądź przedłużenia zezwolenia na
pracę sezonową na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz aktach wykonawczych do tej ustawy:
• do wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
5. Dane pozyskane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą - Powiatowy
Urząd Pracy w Nowej Soli przetwarza następujące kategorie danych: dane
identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo oraz seria, numer i
daty wydania/ważności dokumentu tożsamości, numer, okres ważności i cel wydania
dokumentu pobytowego). Źródłem danych jest podmiot składający oświadczenie o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wniosek o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową bądź przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.
6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie
określonym przepisami prawa.
7. Ma Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Uwaga:
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych
osobowych, ma Pani/ Pan prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych przez podmiot powierzający pracę będzie brak możliwości wydania
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oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na
pracę sezonową bądź przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową przez Powiatowy
Urząd Pracy w Nowej Soli.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
4. Informacja dla osób komunikujących się z Urzędem
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, ul.
Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, e-mail:
sekretariat@pup-nowasol.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail :
iod@pup-nowasol.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi, a mającymi
formę wiadomości elektronicznej (tj. e-mail), podaniami o różnej treści, a także w
ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez
Urząd zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody jest art.
6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do
danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych
w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania
administracyjnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych
oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych.
Uwaga:
• prawo do przenoszenia danych stosuje się, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie
umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany.
• prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada
Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w
zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie
wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny,
konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich
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na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP,
słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu, pobranych ze strony internetowej,
pobranych z systemu informatycznego Urzędu) przyzwalającego na przetwarzanie tych
danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez
Pana/Panią „zgoda" na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO" i nie
wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy
prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.
11. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania
zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
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