Klauzula informacyjna - Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
Zgodnie 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 (określanym jako "RODO") informujemy,
że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
W związku z tym, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego upoważnił w dniu 20 lipca 2010 r.
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do realizacji zadań z zakresu agencji zatrudnienia - należy
wszelkie zapytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych kierować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może
Pani/ Pan skontaktować się poprzez e-mail:iod@wup.pl lub pisemnie: ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia, wydawania
certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, przeprowadzania kontroli, prowadzenia wszelkiej
korespondencji w ww. zakresie, archiwalnym oraz statystycznym.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust. 1 pkt 17
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Pani/Pana dane są przetwarzane przez Ministerstwo właściwe ds. pracy oraz przez dostawców usług
IT w zakresie obsługi systemu informatycznego. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane kontrolerom,
audytorom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Dane osobowe w zakresie wymaganym do wpisu
do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia będą udostępnione w jawnym rejestrze prowadzonym elektronicznie
na stronie stor.praca.gov.pl. Zatem dane te będą dostępne publicznie. Pani/Pana dane osobowe mogą być także
przekazane właściwym instytucjom publicznych i służbom na terenie RP.
Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z obowiązków ciążących na Administratorze, tj. przez okres 10 lat, wynikający z obowiązującego Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
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, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla
celów, do których zostały zebrane oraz, 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 członkowskim Pani/ Pana 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 Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług w zakresie prowadzenia
Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.

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

Potwierdzam zapoznanie się z informacją:

………………………………………………….
Czytelny podpis/data

