01b – 11 Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenie o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi lub osób składających wniosek o wydanie
cudzoziemcowi zezwolenia na pracę sezonową
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z
siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest
pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem email: iod@gupkrakow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań należących do
właściwości powiatowych urzędów pracy, wynikających z rozdziału 16 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydaniem cudzoziemcowi zezwolenia na pracę
sezonową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja
Pracy, ZUS, Policja, prokuratura, sądy powszechne, Krajowa Administracja Skarbowa, Wojewoda
Małopolski, inne jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego w którym zakończono udzielanie pomocy, tj. okres wynikający z zapisów
Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w
Krakowie, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora może skutkować decyzją o odmowie wpisania oświadczenia o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub decyzją o odmowie
wydania zezwolenia na pracę sezonową,
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej

