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KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zw. RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą 

w Krakowie przy Placu Na Stawach 1. Z administratorem danych można się 

skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@wup-krakow.pl, telefonicznie 

pod numerem 12 42 87 870 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: ochronadanych@wup-krakow.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora.  

3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osób, wskazanych w niniejszej umowie będą przetwarzane w celu realizacji 

umowy, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych 

danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z przepisami Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Dane osobowe osób, wskazane w niniejszej umowie mogą zostać przekazane: 

1) jednostce sprawującej nadzór nad działaniem WUP,  

2) innym organom kontrolnym, w których kompetencjach mieści się nadzór 

i kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z Prawa zamówień 

publicznych, 



3) osobom fizycznym oraz innym podmiotom korzystającym z uprawnień 

wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej.  

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

7. Osobom, których dane osobowe zostały wskazane w niniejszej umowie 

przysługuje: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86. 


