Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 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), 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: lopi@puppiotrkow.pl lub iod@puppiotrkow.pl
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem, ustawowym, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie odmowa rejestracji jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.
3. Innym źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z prawem, mogą być jednostki
administracyjne realizujące zadania publiczne (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
Wojewódzki Urząd Pracy, ośrodek pomocy społecznej, ZUS), czynności przygotowawczo - dochodzeniowe
(sąd, Policja, Komornik, Prokuratura).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom i instytucjom (wskazane
w pkt.3 oraz współpracujące firmy IT).
5. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.:
promocji zatrudnienia, ograniczania i łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy, z wykorzystaniem dostępnych usług i instrumentów rynku pracy, co umożliwia pomoc
w pozyskaniu zatrudnienia, m.in poprzez. przedkładanie propozycji pracy oraz form wsparcia, finansowanych ze
środków publicznych.
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, a także przenoszenia danych do państwa
trzeciego.
Mimo złożenia formalnego żądania bycia zapomnianym, dane osobowe nie zostaną usunięte, gdyż
do obowiązków Administratora należy przechowywanie Pana/Pani danych do chwili realizacji celu, do którego
zostały zebrane, a następnie archiwizowane na zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz w jednolitym
rzeczowym wykazie akt, obowiązujących w PUP w Piotrkowie Tryb.
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i przepisami
archiwalnymi, wynosi 50 lat.
7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można
u Pośrednika pracy lub Inspektora Ochrony Danych.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki.
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