Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy
ul. Szpitalnej 14, w Nowy Targu (kod pocztowy: 34-400), tel.: 18 2665691, adres
e-mail: krnt@praca.gov.pl. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Marta Salamon
tel.: 18 2665691 wew. 250, adres e-mail: msalamon@nowytarg.praca.gov.pl
2. Celem zbierania danych jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu
oraz realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja zadań wynikających ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1265 i 1149). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja
w/w zadań.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu pomocy wynikającego
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1265 i 1149).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

……………………………….
(data i czytelny podpis bezrobotnego)

