Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi
Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 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 r str. 1, ze. zm.), dalej
RODO, informuję, że:
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3.

4.
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6.

7.

8.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
z siedzibą w 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 39, tel.: 91 42 54 900, fax: 91 422 55 33,
e-mail: pupszczecin@pupszczecin.pl .
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jest powołany Inspektor Ochrony Danych - dane
kontaktowe: tel. +48 91 42 54 926, e-mail: iod@pupszczecin.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych wynikających
w szczególności z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, poprzez zapewnienie pomocy określonej w ustawie, dla osób fizycznych będących
podmiotami powierzającymi wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie art. 6 ust.1lit. c oraz
art.9 ust. 2 lit. b, g, h, j RODO
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty upoważnione do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz inne podmioty w celu realizacji określonych
w umowie usług (informatycznych, prawnych, doradczych), operatorzy pocztowi;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat , licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy, chyba że przepisy szczególne stanowią
okres krótszy.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie unormowanym
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO;
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skorzystania
z możliwości zapewnienia pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy dla osób fizycznych zamierzających powierzyć lub powierzających wykonywanie pracy
cudzoziemcowi. Konsekwencją nie podania danych osobowych, będzie brak możliwości
skorzystania z pomocy określonej w ustawie.
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