01b – 32 Klauzula informacyjne dla pełnomocników składających w Grodzkim Urzędzie
Pracy w Krakowie wnioski do realizowanych procedur
Zgodnie z art. 14 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 (pełnomocnika, osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
przed Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie) przetwarzane będą w celu realizacji zadań
należących do właściwości powiatowych urzędów pracy, wynikających z ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności usług rynku
pracy (art. 35 i dalsze), instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy
(art. 44 i dalsze) oraz innych form wsparcia udzielanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w
oparciu o obowiązujące przepisy, 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) Kategorie przetwarzanych danych: dane zwykłe, identyfikujące osobę reprezentującą dany
podmiot przed Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie (imię,nazwisko, nr PESEL, dane dotyczące
dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania, adres korespondencyjny),
5) Pana/Pani dane pozyskano od reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu ubiegającego
się o pomoc określoną w ustawie oraz bezpośrednio od Pana/Pani,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy i podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa lub z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez 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 nieprzyjęciem oferty pracy do realizacji przez
Urząd lub odmową realizacji złożonych wniosków o skorzystanie z wybranych usług i
instrumentów rynku pracy.
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim (poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej
Powyższa informacja nie dotyczy osób reprezentacji podmiotu gospodarczego / instytucji, których
dane osobowe są ujawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. KRS).
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podpis osoby potwierdzającej otrzymanie informacji

