KLAUZULA INFORMACYJNA WEDŁUG ART. 13 RODO DLA BEZROBOTNEGO
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urz.
UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego dalej „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku z siedzibą
przy ul. Jankowickiej 1, 44-200 Rybnik; e-mail: kancelaria@rybnik.praca.gov.pl;

2)

Może

Pani/Pan

skontaktować

się

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

(IOD)

za

pośrednictwem

e-maila:

iod@rybnik.praca.gov.pl;
3)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO, bowiem przetwarzanie Pani/Pana
danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ponadto przetwarzanie
Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej ADO w szczególności na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 35a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Dane są także przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Natomiast w przypadku
gdy bezrobotny w związku z aktywizacją lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wnioskuje o zastosowanie danej formy
pomocy i zawarcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku umowy cywilnoprawnej dodatkową podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

4)

Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania przez ADO zadań ustawowych w tym w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, wydawania decyzji, zaświadczeń, weryfikacji
uprawnień i danych, wypłaty świadczeń, a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń, w tym egzekwowania zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń i należności z tytułu niewykonania umów;

5)

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO: ZUS, Urząd
Skarbowy, bank, ośrodek medycyny pracy, dostawca oprogramowania, dostawca usług poczty elektronicznej, operator
pocztowy; ponadto są udostępniane podmiotom korzystającym z instrumentów rynku pracy np. organizatorom staży, prac
interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, organizatorom prac społecznie użytecznych, a także ośrodkom
pomocy społecznej, instytucjom szkoleniowym, a w przypadku konieczności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków – instytucji ubezpieczeniowej;

6)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7)

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych
osobowych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach; treść JRWA znajduje się na stronie: www.rybnik.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych;

8)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia
danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania;

9)

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej/jego
danych. ADO nie wolno wtedy przetwarzać tych danych chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia, obrony roszczeń;

10)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
sądzi Pani /Pan, że przetwarzanie jej/jego danych narusza przepisy prawa;

11)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rejestracja w charakterze bezrobotnego jest dobrowolna,
jednakże w przypadku zdecydowania się na korzystanie z usług i form pomocy oferowanych przez powiatowy urząd pracy,
podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a zakres przekazanych danych wynika z rozporządzenia MRPiPS z dnia 14
kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego. Odmowa udostępnienia przez Panią/Pana danych spowoduje niemożność rejestracji
osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny;

12)

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Rybniku: www.rybnik.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.
…..…………………………………………………
(data i podpis)

