POTWIERDZENIE UDZIAŁU
w XLVII Powiatowych Targach Pracy w Zagnańsku
w dniu 17 maja 2019 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Urząd Gminy w Zagnańsku
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Turystyczna 59B, 26-050 Zagnańsk
I.

Zgłaszam udział w Targach Pracy i składam zapotrzebowanie na stanowisko wystawiennicze.
………………………………………………………………..........................……………………………………….……………..…………………
……..…………………………………………………………………..........................………….……………………………………………………
(Nazwa wystawcy, dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail )

II.

Na imprezie wystawienniczej która rozpocznie się od godz. 12.00 będę prezentował/a
osobiście
a)

Lp.

*

za pośrednictwem przedstawiciela

**

(liczba osób) ……….............................

oferty pracy:

Zawód

Liczba miejsc pracy

Oferta pracy dla osoby niepełnosprawnej

1.
2.
…
b) Inne oferty
(wymienić) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.
IV.

Imię i nazwisko oraz dane osoby wskazanej do kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy
w Kielcach: …………………………………………………………...……..............................................…………….......…………………….
Zgłoszenie Indywidualnego Zapotrzebowania:
Dostęp do prądu : TAK □ NIE □
Inne uwagi ............................................................................................................................................................

…………............…..……………………..
(pieczątka i podpis wystawcy)
* w przypadku gdy wystawca będzie brał udział w Targach Pracy osobiście należy załączyć wypełnioną „Klauzulę
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla wystawcy (osoby fizycznej) biorącej udział w Powiatowych
Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach”.
** w przypadku gdy wystawcę na Targach Pracy będzie reprezentować pracownik/pracownicy należy załączyć również
wypełnioną „Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dla pracownika reprezentującego
wystawcę w Powiatowych Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY FIZYCZNE.
Uwaga !!!

Ze względów organizacyjnych, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie się na Powiatowe Targi Pracy do godz.
11.30 przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy, zaplanowanym na godzinę 12.00.
Potwierdzenie udziału prosimy przesłać na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 4
fax: 41 367 11 99 e-mail: mariusz.z@kielce.praca.gov.pl
lub telefonicznie: 41 367 11 39

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla wystawcy(osoby fizycznej) biorącej udział w Powiatowych Targach Pracy
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
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. Informacje dotyczące administratora danych
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. Inspektor ochrony danych – IOD
W 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. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadania publicznego tj.
organizacji Targów Pracy, będących zorganizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w
Kielcach formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami
do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do
pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
− art. 6 ust. 1 lit. c i 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
−

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000 z późn. zm.);

−

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);

−

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 667);

−

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553)

4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są
do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych m.in. na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych, niszczenia dokumentów.
5. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z realizacją Targów Pracy przechowywane będą przez
obowiązujący okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania
publicznego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Następnie dokumentacja ta zostanie
przekazywana po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego.
Przysługujące uprawnienia
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z uczestnictwem jako wystawca w Targach
Pracy przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
−

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

−

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
6. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa jako wystawca
w Targach Pracy. Dane niezbędne są do:
a) organizacji i przeprowadzenia Targów Pracy;
b) naboru Wystawców;
c) prowadzenia korespondencji z Wystawcami w sprawie Targów;
d) informowania o Targach;
e) publikacji podsumowania/relacji z przebiegu Targów.
8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).

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

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

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla pracownika reprezentującego wystawcę w Powiatowych Targach Pracy
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Zgodnie z art. 14 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.
2. Informacje dotyczące administratora danych
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.
3. Inspektor ochrony danych – IOD
W 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.
6. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadania publicznego tj.
organizacji Targów Pracy, będących zorganizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w
Kielcach formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami
do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do
pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
− art. 6 ust. 1 lit. c i 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
−

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000
z późn. zm.);

−

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);

−

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 667);

−

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553)
7. Kategorie danych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: identyfikacyjne i kontaktowe (wskazane
w formularzu zgłoszeniowym udziału w Targach).

8. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są
do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych m.in. na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych, niszczenia dokumentów.
6. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z realizacją Targów Pracy przechowywane będą przez
obowiązujący okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania
publicznego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Następnie dokumentacja ta
zostanie przekazywana po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum
państwowego.
9. Przysługujące uprawnienia
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z uczestnictwem jako wystawca w Targach
Pracy przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
−

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

−

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe pozyskujemy od wystawcy, które są udostępnione w formularzu
zgłoszeniowym potwierdzającego udział w Powiatowych Targach Pracy.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).

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

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

