
Klauzula informacyjna 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1) dalej 

RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, iż:: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, którego siedziba 

znajduje się  w Chorzowie przy ulicy Opolskiej 19, dalej Administrator; 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Chorzowie: 

tel. 32 3497104, e-mail: iod@pupchorzow.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach korespondencyjnych (odpowiedź na pismo) / w 

procedurze wydawania zaświadczenia w zakresie statusu i świadczeń do celów emerytalno  

- rentowych, stażu pracy oraz innych dokumentów potwierdzających udzieloną pomoc / 

przechowywanych przez Administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

• Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. Poczcie Polskiej; 

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji wskazanego powyżej celu nie dłużej 

jednak niż wynika to z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie;; 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO oraz 

prawo do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO i ograniczenia przetwarzania  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą powierzane podmiotom i osobom 

trzecim, za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały szczególne przepisy prawa. 

 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1, 

lit. c RODO. 
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