Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016) (dalej: Rozporządzenie) na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Lesznie z siedzibą przy
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno (dalej PUP w Lesznie), dane kontaktowe: numer telefonu 65 529 50 67, fax 65 529 94 33, adres
email: pole@praca.gov.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu 65 529 94 33, 65 529 50 67, adres email:
iodo@leszno.praca.gov.pl
3. PUP w Lesznie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b, c, e; art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia;
2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265 i 1149)
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych
i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299);
4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014, poz. 1189);
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy
dla bezrobotnego (Dz.U. z 2014, poz. 631)
6) i innych przepisów wykonawczych.
w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149). Należą do nich: rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe, przyznawanie i wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, opracowywanie analiz
i sprawozdań statystycznych, sporządzanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opinie na potrzeby Powiatowej
Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia, organizacja i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy:
a) organizacja staży, w tym bon stażowy,
b) organizacja szkoleń, w tym bon szkoleniowy,
c) prace interwencyjne,
d) roboty publiczne,
e) prace społecznie użyteczne,
f) dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 i 60 roku życia,
g) przygotowanie zawodowe dorosłych,
h) finansowanie kosztów uzyskania licencji, dyplomów, egzaminów
i) finansowanie studiów podyplomowych,
j) zwrot kosztów dojazdu i opieki,
k) pożyczki szkoleniowe,
l) refundacje wyposażenia stanowisk pracy,
m) refundacje w ramach bonu zatrudnieniowego,
n) bon na zasiedlenie,
o) refundacje w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz wyposażenia stanowiska pracy w ramach grantu
na telepracę oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
p) refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie,
q) nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dostępnym w siedzibie PUP w Lesznie.
6. W związku z przetwarzaniem przez PUP w Lesznie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonywania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
Prawo nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację –
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP w Lesznie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
W przypadku niepodania danych osobowych PUP w Lesznie odmówi realizacji wskazanych wyżej celów.
10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

