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Informacja

o

przetwarzaniu

danych

osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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),
zwanego dalej RODO – informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie.
Kontakt:
• pocztą tradycyjną na adres:
Wojewódzki
Urząd
Pracy
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

w

Rzeszowie

• pocztą elektroniczną na adres: wup@wup-rzeszow.pl oraz rzwu@praca.gov.pl
• telefonicznie pod numerami: (17) 74 32 805, (17) 85 09 235 i (17) 85 09 200
Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Damian Chaber.
Kontakt:
• pocztą elektroniczną na adres: iod@wup-rzeszow.pl
• telefonicznie pod numerem: (17) 85 09 232
• pocztą tradycyjną na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
z dopiskiem do Inspektora ochrony danych/Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych należy się kontaktować wyłącznie w sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Rzeszowie, w tym realizacji praw. Pozostałą korespondencję/zapytania należy kierować
na dane kontaktowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Cele i podstawy przetwarzania
Wojewódzki

Urząd Pracy w Rzeszowie to

jednostka

organizacyjna samorządu
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województwa podkarpackiego realizująca głównie zadania wynikające z ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018
poz. 1265 ze zm.) oraz porozumień kompetencyjnych dotyczących pełnienia funkcji
Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Podanie danych osobowych ma najczęściej charakter wymogu,
ponieważ w zdecydowanej większości w naszych zadaniach kierujemy się przepisami
prawnymi. W tym wypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na
administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w
ramach
sprawowania
władzy
publicznej
powierzonej
administratorowi.
Możliwe jest jednak przetwarzanie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
W przypadku niektórych zadań możemy przetwarzać szczególne kategorie danych
osobowych. Podstawą przetwarzania w przypadku tych kategorii danych może być np.
art. 9 ust. 2. lit. g RODO. Szczegółowy cel przetwarzania znajduje się w klauzulach
informacyjnych okazywanych przy pozyskiwaniu Państwa danych osobowych. O cele i
podstawy przetwarzania możecie Państwo dopytać również pracownika, który zajmuje
się załatwieniem sprawy lub inspektora ochrony danych. Zapewniamy, że
przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który pozwoli wykonać konkretne
zadanie.
Odbiorcy
danych
osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane do przetwarzania
innym podmiotom. Najczęściej będą to podmioty publiczne, którym udostępnienie
danych osobowych przysługuje na mocy przepisów prawa np. wymiar sprawiedliwości.
Możemy również zawierać umowy o powierzeniu przetwarzania Państwa danych
osobowych. Podmioty, które przetwarzają lub będę przetwarzać dane osobowe w
naszym imieniu, muszą zapewnić o wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych – pozwalających spełnić wymogi RODO i chronić prawa podmiotów
danych.
Okres
przechowywania
danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zadania, do którego
dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez
okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się
ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
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