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W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego
dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w
artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w
Śremie, reprezentowany przez Dyrektora, mający siedzibę w Śremie, przy ul.
Gostyńska 49, tel. 61 28 37 075, 61 28 29 361, e-mail: sekretariat@pup.srem.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych - panem Tomaszem Bartkowiakiem: tel.
506 927 432, adres e-mail: kontakt@kancelariabartkowiak.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e
oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. g Rozporządzenia, w celu realizacji zadań określonych
dla powiatowych urzędów pracy, w szczególności zadań określonych w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ich
aktach wykonawczych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Śremie oraz innym uzasadnionym czasie wynikającym z realizowanych
zadań, a także w okresie, który jest niezbędny do obrony interesów
administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, przenoszenia danych do innego administratora, a także
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na
podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do
cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w
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obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ich aktach
wykonawczych.
10.Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany,
co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z
profilowaniem które wykonywane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie na
mocy obowiązujących przepisów prawa.
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