
Klauzula Informacyjna - Rejestr Instytucji Szkoleniowych 
 

W związku z Rozporządzeniem 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 
(określane jako "RODO") informujemy, iż Administratorem Pana/ Pani danych osobowych  
jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41, 70-383  Szczecin, 
natomiast podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Minister właściwy do spraw 
Pracy, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5/, 00-513 Warszawa. Z administratorem danych 
można się skontaktować  pisemnie na adres siedziby administratora. 

 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować 
poprzez email: iod@wup.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. 
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych, 
wydawania zawiadomień o  wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, zawiadomień o wykreśleniu, 
aktualizacji czy też korekty danych, a także prowadzenia wszelkiej korespondencji w ww. zakresie,  
w celu archiwalnym oraz statystycznym. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO– przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na WUP określonego w przepisach prawa - przepisach dotyczących prowadzenia Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 13b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Pana/Pani dane są przetwarzane przez Ministerstwo właściwe ds. pracy oraz przez dostawców usług 
IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, audytorom, ponadto Pana/Pani dane mogą być 
przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Dane osobowe w zakresie  wymaganym  
do wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych będą udostępnione w jawnym rejestrze prowadzonym 
elektronicznie na stronie stor.praca.gov.pl, w związku z powyższym te dane będą dostępne publicznie.  

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane właściwym instytucjom publicznych i służbom  
na terenie RP. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z obowiązków ciążących na Administratorze. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.  
 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, o ile minął wymagalny okres archiwizacji 
tych danych u Administratora. 
 
Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskich Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym zgodnie z ustawą z dnia  
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym  
do skorzystania przez Pana/Panią z usług w zakresie prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych. 

Otrzymują 

1. a/a 
2. osoba, której dane dotyczą 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją: 

Czytelny podpis 


