
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z badaniem  

„OBYWATELE UKRAINY NA ZACHODNIOPOMORSKIM RYNKU PRACY w 2022 ROKU” 

 

                                                                                                       

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia 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 (RODO)  poniżej przekazuję następujące 

informacje: 
TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
Administratorem Danych Osobowych jest:  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez 

adres mailowy sekretariat@wup.pl lub telefonicznie pod numerem 91/42-

56-101 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/ Pan 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. 
ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
Baza danych udostępniona przez powiatowe urzędy pracy 

KATEGORIE DANYCH 

OSOBOWYCH 
adres email  

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badania 

ankietowego, którego zamierzeniem jest rozpoznanie sytuacji na rynku 

pracy obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 
ODBIORCY DANYCH Państwa dane nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być 

przekazane dostawcom usługi IT w zakresie obsługi systemu 

informatycznego. Dane upublicznione w ramach raportów z badań będą 

anonimowe i w ujęciu statystycznym. 
OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA), który WUP zobowiązany 

jest stosować na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (5 lat). 
PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo ich 

sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów 

lub ograniczenia ich przetwarzania.  
PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 
Przysługuje Pani/Panu również 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, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

tel. 22 531-03-00 
INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie 

jest warunkiem realizacji badań przez WUP, dotyczących sytuacji 

społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego.  
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