Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.
Informuję, że:
1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą
w Krakowie przy Placu Na Stawach 1.
2. 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.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i
skontaktować poprzez email ochronadanych@wup-krakow.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 ich przetwarzaniem.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty dla osób
powracających z zagranicy lub planujących powrócić oraz archiwalnym. Podstawą
prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c 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, (Dz.Urz.UE L z 2016 r.,
poz.119.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 2018 r., str. 2) w związku z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
5. Pani/Pana dane osobowe 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 przez WUP,
3) osobom fizycznym oraz innym podmiotom korzystających z uprawnień wynikających
z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.
16 i 18 RODO.
8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach projektu.
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