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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 - RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje , że:
1. Administratorem danych osobowych klientów urzędu (bezrobotnych,
poszukujących pracy, cudzoziemców, poręczycieli umów, członków Powiatowej
Rady Rynku Pracy oraz innych osób fizycznych współpracujących z urzędem
pracy) jest Powiatowy Urząd Pracy mający siedzibę przy ul. Brzeskiej 101, 21-500
Biała Podlaska.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-maila: iod@pupbialapodlaska.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
3. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ww. ogólnego rozporządzenia w celu realizacji
ustawowych zadań, w tym weryfikacji uprawnień i danych, rejestracji i ustalania
statusu, zapewnienia pomocy określonej w ustawie, wydawania decyzji w
zakresie statusu i świadczeń, wydawania zaświadczeń, prowadzenia postępowań
administracyjnych, kontrolnych i egzekucyjnych, realizacji obowiązków
sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej oraz określania
planów dalszych działań, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w
szczególności określonych w:
1. Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.) i aktach wykonawczych
do ustawy,
2. Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.),
3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.
zm.),
4. Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.
2094 z późn. zm.)
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich
uzyskania na podstawie przepisów prawa.
5. Każda osoba - klient urzędu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania (jeżeli są błędne lub nieaktualne), usunięcia (w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej)
lub ograniczenia przetwarzania.
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5. Osoba - klient urzędu, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
7. Decyzje, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany (profilowanie).
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi
realizacje celu określonego w punkcie 3.
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