Ochrona Danych Osobowych
Sylwia Stępień 28.05.2018
Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
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 „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu,
59-900 Zgorzelec ul. Pułaskiego 14.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail : iod@bhpex.pl,
tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 i 2 b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 r. poz.
1265 z późn. zm.), aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli
jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz mającymi zastosowanie
aktami wykonawczymi jest obligatoryjne. Niepodanie wymaganych danych może
uniemożliwić realizację usług i instrumentów rynku pracy.
9. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym również w formie profilowania, za wyjątkiem danych osobowych osób
bezrobotnych, których dane będą przetwarzane w formie profilowania na
zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. z
2014r. poz. 631). Celem profilowania jest ustalenie odpowiedniego profilu
pomocy na podstawie określenia dwóch zmiennych, tj. oddalenia bezrobotnego
od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na ten rynek. Konsekwencją
takiego przetwarzania będzie ustalenie profilu pomocy oznaczającego właściwy
ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć

go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in.
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, finansowania i
dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bezrobotnych.
Informacja dla pracodawców
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 „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu,
59-900 Zgorzelec ul. Pułaskiego 14.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail : iod@bhpex.pl,
tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 i 2 b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 r. poz.
1265 z późn. zm.), aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli
jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz mającymi zastosowanie
aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Informacja dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zgorzelcu
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 „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu,
59-900 Zgorzelec ul. Pułaskiego 14.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail : iod@bhpex.pl,
tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 i 2 b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 r. poz.
1265 z późn. zm.), aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli
jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
Informacja dla cudzoziemców
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 „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 14
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu,
59-900 Zgorzelec ul. Pułaskiego 14.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail : iod@bhpex.pl,
tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 i 2 lit b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U z 2018 r. poz.
1265 z późn. zm.), aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
4. Dane osobowe zostały pozyskane od pracodawcy składającego oświadczenie o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym odpowiedni
konsulat.
6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.

8. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli
jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.1265 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017r., poz. 2206, z późn. zm.) oraz mającymi
zastosowanie aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
10.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Informacja dla poręczycieli
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 „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu,
59-900 Zgorzelec ul. Pułaskiego 14.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail : iod@bhpex.pl,
tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 i 2 b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 r. poz.
1265 z późn. zm.), aktów wykonawczych i innych przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Podmiot przetwarzania ma prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli
jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz mającymi zastosowanie
aktami wykonawczymi jest obligatoryjne.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Monitoring wizyjny
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 „RODO", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu,
59-900 Zgorzelec ul. Pułaskiego 14.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail : iod@bhpex.pl,
tel.: 68 411 40 00.
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 70 dni.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do
danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

