Kielce , dn. ………………………..
…………………………………….
( Nazwisko i Imię )
…………………………………….....
( Adres do korespondencji)

…………………………………….
Nr tel. …………………………..

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach
ul. Kolberga 4
25-620 Kielce

Proszę o wystawienie zaświadczenia RP 7 potwierdzającego wysokość osiągniętych dochodów
w tutejszym Urzędzie w okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna
Od………………………………. do………………………………….

Moje dane osobowe:
Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………………………………………………..............
Nazwisko rodowe……………………………………………………………………………………………………………………................
Imiona rodziców………………………………………………………………………................................................................
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………….............
Adres zameldowania w czasie zarejestrowania………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Powyższe zaświadczenie nie zbędne jest w celu ustalenia kapitału początkowego, stażu pracy ,
emerytury, renty, renty, rodzinnej.
( właściwe podkreślić)

…………………………………………………………………………………………….
(Podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM
URZĘDZIE PRACYW KIELCACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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.U.UE.L.2016.119.1),
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Powiatowy Urząd Pracy reprezentowany przez Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kolberga 4 , 25-620 Kielce.
2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych panią Beatą Dybką. Taki kontakt może się odbyć
w sposób bezpośredni (pokój 129 w siedzibie PUP w Kielcach), pod numerem telefonu
41-367-11-77, drogą elektroniczną na adres email: iod@kielce.praca.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach, IOD, ul. Kolberga 4 , 25-620 Kielce.
3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa
lub na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonym wniosku, przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia RP-7 na
podstawie zgromadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e
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.U.UE.L.2016.119.1), ustaw z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. 2017.1065 t. j. z późn. zm.), przepisów
wykonawczych do ww. Ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw pracy w sprawie
rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1299) oraz archiwizowanie
danych na podstawie art. 6 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
( Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października
2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji nie archiwalnej.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją archiwalną PUP w Kielcach.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwego
dla monitorowania, przetwarzania i ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r.
7. W celu wydania zaświadczenia RP 7 jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania pełnych danych osobowych
a konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości wydania stosownego zaświadczenia.

…………………………………………….………………..
(Imię i nazwisko)

…………………………..…….……………………………
(data i podpis)

