
 

Informacja dla Pracodawców 

Realizując  obowiązek  stosowania  ujednoliconych  zasad  przetwarzania  danych  osobowych,  

wynikających   z art. 13 ust. 1−2 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 – informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, ul. Mieszka I 15, 

68-200 Żary. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Rafał Wielgus, e-mail : iod@bhpex.pl, tel: 68 411 40 

00. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych oraz ustawowych 

zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e  RODO w związku z realizacją zadań 

wynikających w szczególności z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz.U.2021.2317 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności będą to: organy państwowe oraz 

europejskie, organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem czy 

jednostki współpracujące na podstawie umów powierzenia danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Podmiot przetwarzania ma prawo 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. 

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest 

niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 
7. Podmiot przetwarzania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdanie, 

przetwarzanie danych osobowych -  narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak odmowa 

podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług i form wsparcia dla 

pracodawców. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

10. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 

międzynarodowych. 
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