
Obowiązek informacyjny w związku z art. 13 

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)  

(dla dyrektorów szkół lub innych osób upoważnionych do reprezentowania szkoły składającej wnioski do WRRP  
o zaopiniowanie kierunków kształcenia) 

 
 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Szczecinie (WUP) 
reprezentowany przez Dyrektora – Andrzeja Przewodę, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41 70-383 w Szczecinie.  
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy sekretariat@wup.pl lub telefonicznie pod 
numerem 91/42-56-101 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 

2. 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. 

 

3. WUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: 
 obsługi wniosków dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia  

w województwie, które są opiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. 
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na WUP określonego w przepisach prawa, w szczególności w: 

 ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
 ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
 ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, 
 ustawie z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 
5. Państwa dane mogą zostać przekazane do: 

 podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (tzn. inni administratorzy),  
w tym w szczególności: osoby reprezentujące podmioty wykonujące czynności kontrolne w WUP, Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego, członkowie WRRP i inne osobny zaproszone na posiedzenie oraz 
operator pocztowy lub firma kurierska (te dwa ostatnie podmioty tylko w zakresie danych adresowych), 

 podmiotów, którym WUP powierzył lub powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach 
określonych w art. 28 RODO, w związku z umową na świadczenie usług: 

 w zakresie ochrony mienia i osób (tylko dane w zakresie wizerunku, jeśli będzie Pani 
przebywała/będzie Pan przebywał na terenie siedziby WUP). 
 

6. 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. 
 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od WUP: 
 dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
 ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą ich 

przetwarzania nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 
 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – wymienionym pkt 4 przepisy prawa 

zobowiązują Panią/Pana do podania tych danych osobowych. 
 

 


