INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) - dalej RODO - informujemy iż:
Administrator, dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach z siedzibą przy
Al. Niepodległości 7, 96-100 Skierniewice. Z administratorem można skontaktować się osobiście
w siedzibie urzędu, pisemnie pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach,
Al. Niepodległości 7, 96-100 Skierniewice oraz telefonicznie po numerem: 833-61-82, 833-63-99.
Inspektor Danych Osobowych
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@skierniewice.praca.gov.pl, lub
listownie pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach, Al. Niepodległości 7, 96-100
Skierniewice.
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych
Dane będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach w celu:
1. wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust 1. lit. c, art. 6 ust. 2 lit. b RODO) - ciążących na
administratorze, w szczególności zadań wynikających z:
a. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;
2. badań rynku pracy na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może
nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a następnie przechowywane
nie dłużej niż przez okres 50 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Podanie danych jest obowiązkowe, a brak ich podania skutkuje niezałatwieniem sprawy.
Odbiorcy danych
Dane będą przekazywane m.in. do następujących odbiorców: Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej prowadzący rejestr centralny i obsługujący Centrum Przetwarzania Danych, Sygnity S.A.
obsługujący Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną (SEPI), banki i inne instytucje
finansowe, Poczta Polska S.A., jednostki szkoleniowe – w przypadku podpisania umowy
szkoleniowej, służba medycyny pracy, KAS, ZUS, KRUS, PFRON, pracodawcy i inne podmioty w
związku z realizacją usług i instrumentów rynku pracy, organy lub podmioty prowadzące badania
rynku pracy, podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobom, których dane przetwarza PUP Skierniewice przysługuje prawo do: informacji o operacjach
przetwarzania, dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są
nieprawidłowe, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje
Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach nie podlegają
zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są przekazywane do państw trzecich.

