
Klauzula informacyjna dot. złożenia oferty stażu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy  

w Węgrowie reprezentowany przez Dyrektora Urzędu; 

2. W urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych – Maciej Kasperowicz. Można 

się z nim skontaktować elektronicznie: iodo@wegrow.praca.gov.pl lub listownie - 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów,  

z dopiskiem „IOD” 

3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z 

ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają 

Pani/Pana dane osobowe w imieniu PUP na podstawie zawartej z PUP umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy wdrażające 

niezbędne oprogramowanie, firmy serwisujące sprzęt informatyczny, Powiatowa Rada 

Rynku Pracy; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu wskazanego w pkt. 3, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt Administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. informacji o operacjach przetwarzania, 

b. dostępu do swoich danych osobowych; 

c. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

d. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są 

przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionowana jest 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne  z prawem; 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie nie podlegają 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, nie są przekazywane poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 


