INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice.
W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za
pośrednictwem poczty elektronicznej: praca@pup.gorlice.pl, telefonicznie pod numerem
(18) 353-55-20 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu.
Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO* w celu:
a) realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
a także w aktach wykonawczych do ww. ustaw.
c) wypełnienie obowiązków zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w wymienionych przepisach, a w przypadku archiwizacji zgodnie z klasyfikacją ustaloną przez
Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt
Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
Informujemy, że oprócz danych osobowych pozyskanych bezpośrednio w trakcie rejestracji
oraz posiadania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, Powiatowy Urząd Pracy
w Gorlicach będzie przetwarzał dane, do których dostęp jest możliwy na podstawie przepisów
prawa w szczególności dane pozyskane z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w zakresie podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym, zwolnień lekarskich i innych
danych, danych zawartych w Aplikacji Centralnej dotyczących rejestracji w innych urzędach
pracy i otrzymanego wsparcia, danych z rejestru PESEL w zakresie weryfikacji danych
ewidencyjnych, oraz danych z rejestrów ośrodków pomocy społecznej w zakresie niezbędnym
do ustalenia statusu i uprawnień.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/ią
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli dane przetwarzane przez
Administratora są nieprawidłowe, niekompletne lub jeżeli przetwarzanie odbywa się
niezgodnie z prawem, a także o prawie do przenoszenia danych;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań określonych
w przywołanych przepisach a odmowa ich przekazania, skutkować będzie
w szczególności: odmową rejestracji w Urzędzie, co w konsekwencji uniemożliwi korzystanie
ze wsparcia urzędu.

Pozyskane w trakcie rejestracji oraz posiadania statusu osoby bezrobotnej dane osobowe
mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do ich otrzymania
i przetwarzania na podstawie przepisów prawa (m.in. Policja, ZUS, MOPS, komornicy),
a także podmiotom z którymi urząd zawarł umowy powierzenia danych osobowych, które są
odpowiedzialne za wypłatę świadczeń należnych osobom bezrobotnym, wysyłkę
korespondencji w formie papierowej i elektronicznej oraz podmiotami, z którymi zawarto
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które zajmują się usuwaniem błędów
w działaniu oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom
uprawnionym do wykonywania badań lekarskich lub psychologicznych w przypadku
kierowania przez Urząd, instytucjom szkoleniowym w przypadku kierowania na szkolenie
finansowane przez Urząd, pracodawcom i przedsiębiorcom w zakresie niezbędnym do
aktywizacji, uczelniom wyższym w zakresie organizacji studiów podyplomowych
finansowanych przez urząd, podmiotom odpowiedzialnym za realizację integracji społecznej
w przypadku skierowania przez urząd, innym podmiotom współpracującym z Urzędem
w zakresie realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć w ramach obowiązujących
przepisów prawa.
Urząd nie będzie wykorzystywał Pana/i danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO*.

*Rozporządzenie 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).

Oświadczenie
Ja, …..………………………………………….………………. urodzony/a …………………..…………. oświadczam,
że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach.

Gorlice, dnia ………………………….

…………………………….…………………
czytelny podpis

