INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I PODMIOTÓW
FIGURUJĄCYCH W REJESTRACH PUP WE WŁOCŁAWKU
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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), przekazujemy poniższą
informację.
1. Administratorem danych osobowych osób figurujących w ewidencji pracodawców i innych
podmiotów współpracujących z PUP jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24,
87-800 Włocławek.
2. Inspektor Ochrony Danych - Łukasz Malinowski.
3. Dane osobowe osób, które jako pracodawcy (bądź osoby upoważnione przez pracodawców) lub
jako przedstawiciele innych podmiotów, współpracują z PUP we Włocławku, są przetwarzane
w celu rejestracji w ewidencji pracodawców, albo w rejestrach innych podmiotów, w tym
instytucji szkoleniowych oraz w celu realizacji usług i instrumentów rynku pracy.
4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn.zm.).
5. Odbiorcy: podmioty publiczne w ramach SEPI, instytucje rynku pracy współpracujące przy
realizacji aktywizacji zawodowej osób skierowanych przez PUP, w tym realizatorzy usług
i instrumentów rynku pracy.
6. Okres przechowywania danych: zależny od realizowanej usługi, bądź instrumentu rynku pracy.
7. Osoby, które jako przedstawiciele pracodawców i innych podmiotów współpracują z PUP
i figurują w odpowiednich rejestrach PUP, posiadają prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
8. Podanie danych osobowych przez ww. podmioty jest obligatoryjne w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
9. Osoba figurująca we właściwych rejestrach PUP ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza
przepisy RODO.
10. Dane klientów PUP nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

