Klauzula Informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
W CELACH KORESPONDENCYJNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Rozporządzenie Ochrona Danych Osobowych RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
ul. Mełgiewska 11c
20-209 Lublin
2. Kontakt z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych:
Jakub Biesak
tel. 81 745-18-16 wew. 259
iod@puplublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Lublinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9ust. 2 lit. g RODO w celu
realizacji zadań ustawowych w zakresie korespondencyjnym, (odpowiedzi na
pismo, procedurze wydawania zaświadczeń w zakresie statusu i świadczeń do
celów emerytalno-rentowych, stażu pracy oraz innych dokumentów
potwierdzających udzieloną pomoc) na podstawie przepisów Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa w zakresie w jakim realizują obowiązek ustawowy.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu o którym
mowa w pkt. 3. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu
nie będzie możliwe.
7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do
„państwa trzeciego".
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami
prawa, zgodnie z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".

