Załącznik nr 6
do wniosku o przyznanie środków na finansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ W SPRAWACH PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (zwane dalej: „RODO”),
informujemy:
1.

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze, którego reprezentuje Dyrektor – Edmund Prekurat.
Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy listownie na adres: ul. Stefana Batorego 126A, 65-735 Zielona Góra, drogą elektroniczną
przez e-mail: sekretariat@pup.zgora.pl lub telefonicznie pod numerem: (68) 456-56-50.

2.

Z kim się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@pup.zgora.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jak w pkt. 1 z dopiskiem „IOD”.

3.

Od kogo otrzymaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane zostały nam udostępnione przez Twojego pracodawcę ubiegającego się lub korzystającego ze środków na finansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.

4.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku, zawarcia i wykonania umowy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, realizacji zadań w związku z dysponowaniem środkami publicznymi oraz w celach archiwalnych – na
podstawie 6 ust.1 lit. c, e oraz przepisów regulujących realizację zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (w tym art. 69a) i aktach wykonawczych do tej ustawy (w tym Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5.

Jakie kategorie twoich danych osobowych przetwarzamy?
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane zwykłe, tj.:

6.



w przypadku osób reprezentujących: imię/ imiona, nazwisko, PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu;



w przypadku pozostałych osób: imię/ imiona, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy
zawartej z podmiotem którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/ współpracownikiem, w tym świadczącym usługi prawnicze, audytowe, informatyczne,
wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów, a także właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania
Twoich danych.

7.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do:


w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą
telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 1;



do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu – w związku z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych w celach związanych
z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym to przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.



dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,



sprostowania danych,



usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,



ograniczenia przetwarzania danych,



przenoszenia danych w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.
8.

Czy możesz wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9.

Czy Twoje dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania?

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane.
10. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja
taka może się zdarzyć z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego. Jeżeli Administrator będzie musiał
przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej: „EOG”, wówczas dopilnuje, aby istniały
specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych. Możliwe jest przekazanie Twoich danych do państwa trzeciego
w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
11. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, o której mowa w pkt. 3. Okres może być wydłużony
o czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony
przed nimi. Po tych okresach Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

