KLAUZULA INFORMACYJNA
Pracodawcy składający wniosek o pomoc w indywidualnym rozwoju zawodowym
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy
wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail
iod@wup.mazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia poradnictwa zawodowego, prowadzenia
korespondencji w ww. zakresie, archiwalnym oraz statystycznym.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679
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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ( Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z art. 8 ust.1 pkt 11 i ust. 8 pkt 7 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1265 i 1149) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia
usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
Dane osobowe będą udostępniane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
powiatowym urzędom pracy. Konieczne jest to do wykonania ustawowych zadań urzędu.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo
do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych
w RODO.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ww. aktów prawnych.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi.

