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 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.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1) 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 momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z odrębnych przepisów.
7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
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 innym odbiorcom, ani do państw
trzecich/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
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
12. Nieudostępnienie danych osobowych, lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie
skutkowało niemożliwością otrzymania informacji o ofercie dla osób powracających
z zagranicy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków,
tel. 12 428 78 70, faks 12 422 97 85, kancelaria@wup-krakow.pl, www.wup-krakow.pl

