………………………………………..
(nazwa lub pieczątka instytucji)

Klauzula informacyjna
dla podmiotów oraz osób fizycznych
zamierzających powierzyć lub powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 zwane dalej RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana/ Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Drawsku Pomorskim (zwany dalej PUP) z siedzibą przy ul. Starogrodzkiej 9, 78-500
Drawsko Pomorskie, reprezentowany przez Dyrektora PUP.
Dane kontaktowe: numer telefonu 94 36 325 19, 94 36 320 86, fax 94 36 327 34, adres
e-mail: sekretariat@pupdrawsko.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się pod numerem telefonu 94 363 25 19, 94 363 20 86, 94 363 67 40, adres email:
sekretariat@ pupdrawsko.pl, j.krzywicka@pupdrawsko.pl.
3. PUP przetwarza Pani/Pana/Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z realizacją zadań wynikających z art. 88n dla celów
wynikających ze złożenia wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz art. 88z
dla celów wynikających ze złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi oraz art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 ze zm.) w celu
realizacji usług rynku pracy.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana/Państwa
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych, uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa lub, z którymi PUP zawarł umowy na dostawy oprogramowania i systemów
informatycznych, na świadczenie usług pocztowych, bankowych, prawnych,
ubezpieczeniowych.
5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne
dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.
W przypadku zgłoszenia krajowej oferty pracy, oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi, wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową 5 lat, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, który określa
szczegółowo okresy przechowywania dokumentacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana/Państwa danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana/Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzane przez PUP na podstawie RODO nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust.11 i 4 RODO.
9. PUP nie zamierza przekazywać
ani organizacji międzynarodowej.

danych osobowych do państwa trzeciego,

10. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
warunkiem złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz dobrowolne,
jednak niezbędne do realizacji zadań dotyczących aktywizacji zawodowej
wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 ze zm.).
W przypadku niepodania danych osobowych nie może nastąpić realizacja ww. zadań.

………………………
(data)

……………………………………….
(podpis osoby przyjmującej do wiadomości
niniejszą klauzulę informacyjną)

