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Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z
siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Morskiej 1 reprezentowany przez
Dyrektora Urzędu.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy
sekretariat@pupndg.pl, telefonicznie pod numerem 55 246 95 00 lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan
skontaktować poprzez email mateusz.borowski@elitpartner.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.. Należą do nich:
rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy; pośrednictwo pracy; poradnictwo
zawodowe; przyznawanie i wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu
bezrobocia, opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego
rynku pracy, sporządzanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opinie
na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia, organizacja i
finansowanie usług rynku pracy:
organizacja staży, w tym bon stażowy,
organizacja szkoleń, w tym bon szkoleniowy,
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne,
dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 i 60 roku życia,
przygotowanie zawodowe dorosłych,
finansowanie kosztów uzyskania licencji, dyplomów, egzaminów
finansowanie studiów podyplomowych,
zwrot kosztów dojazdu i opieki,
pożyczki szkoleniowe,
refundacje wyposażenia stanowisk pracy,
refundacje w ramach bonu zatrudnieniowego,
bon na zasiedlenie,
refundacje w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz wyposażenia stanowiska
pracy w ramach grantu na telepracę oraz przyznanie jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej,
• refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie,
• nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku
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życia.
4) Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, pracodawcy, jednostki szkoleniowe, organizatorzy staży, operatorzy
pocztowi, dostawcy usług IT, podmioty przechowujące archiwa zakładowe.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat licząc w pełnych latach
kalendarzowych od pierwszego dnia roku następnego po roku pozyskania danych.
6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i zgodne z art. 33 Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r..W razie nie podania
danych osobowych administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego
wobec Pana/Pani.
9) Dane osobowe osób bezrobotnych są profilowane, zgodnie z art. 33 ust. 2b i 2c
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r..
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