Klauzula informacyjna dla członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym 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), zwane dalej RODO, Urząd informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Tryb., w imieniu którego działa Dyrektor.
Dane kontaktowe do :
 Administratora
– I piętro PUP, pok.32 tel. 446474526; adres e-mail: lopi@puppiotrkow.pl
 Inspektora Ochrony Danych - I piętro PUP, pok.22 tel. 446470343 lub 446474526 wew.220; adres email: iod@puppiotrkow.pl, lub lopi@puppiotrkow.pl;
2. Dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i.e RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są:
 w celu uczestniczenia w zorganizowanych szkoleniach, na podstawie Pani/Pana zgody - zgodnie z art.6
W
każdej
chwili
przysługuje
Pani/Panu
prawo
do
ust.1
lit.a)
RODO,.




wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa
na
zgodność
z
prawem
przetwarzania,
którego
dokonano
na
podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
do celu obliczania wysokości podatków, obsługi technicznej posiedzeń Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Piotrkowie Trybunalskim - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO, jako wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze ,
w celu konieczności ochrony bezpieczeństwa w siedzibie PUP - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. W

związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom
odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 instytucje szkolące; podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu PUP na
podstawie
zawartej
z
PUP
umowy
powierzenia
przetwarzania
danych
osobowych,
w szczególności podmioty z branży szkoleniowej,
 podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Zgodnie z art. 15-21 w/w Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów, a ich okres archiwizowania wynika z innych przepisów obowiązujących Administratora, co
wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania
i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz
zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.
8. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można
u Administratora lub Inspektora Ochrony Danych (kontakt j.w.).
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, , tel. 22 531 03 00.
Administrator
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Piotrkowie Tryb.
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