Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych (prowadzących
działalność agroturystyczną) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach
w ramach realizowanego programu specjalnego
„Agroturystyka – sposób na przedsiębiorczość w powiecie kieleckim”
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 zwanego dalej „RODO”), Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
reprezentowany przez Dyrektora Urzędu z siedzibą w Kielcach, przy ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce,
tel. 41-367-11-07, email: kiki@praca.gov.pl .
2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych. 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, Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolberga 4 , 25-620 Kielce.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z art. 6
ust.1 lit. a, c, RODO w celu realizacji programu specjalnego „Agroturystyka – sposób na
przedsiębiorczość w powiecie kieleckim”, zgodnie art. 66a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instrumentów rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej,
2) jednostka szkoląca,
3) członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kielcach,
4) jednostki prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów
informatycznych);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa a w szczególności wynikających z Instrukcji kancelaryjnej
i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Powiatowym Urzędzie Pracy, który określa okresy
przechowywania dokumentacji.
5. Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
obowiązku ustawowego i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić
Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
6) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kielcach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udziału w programie specjalnym.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).

…………………………………………….………………..
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