Klauzula informacyjna dla cudzoziemców
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Urząd informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Tryb.
Dane kontaktowe do :



Administratora
– Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
I piętro PUP, pok.32 tel. 446474526; adres e-mail: lopi@puppiotrkow.pl
Inspektora Ochrony Danych - I piętro PUP, pok.22 tel. 44 6474526 wew.220;
adres e-mail: lopi@puppiotrkow.pl lub iod@puppiotrkow.pl;

2. Celem przetwarzania udostępnionych danych osobowych, jest realizacja zadań ustawowych w
obszarze legalizacji zatrudniania cudzoziemców.
3. Podstawa prawna przetwarzania:
o
o
o
o

art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO
art. 9 ust. 1 lit. g RODO
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108),
Rozdział 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)

4. Odbiorcami
Pani/Pana
danych
osobowych
będą
Organy
administracji
rządowej
i samorządowej oraz inne organy według właściwości terytorialnej lub przedmiotowej: Starosta, Straż
Graniczna, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Konsulowie RP, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
Wojewoda łódzki, Policja, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w
pkt.2 celu lub 10 lat, zgodnie z art.90c, ust.14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, z Instrukcją kancelaryjną oraz z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217).
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji).
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, pod adresem: Biuro Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Piotrkowie Tryb.
Dorota Cudzich

