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W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Powiatowy Urząd
Pracy w Lidzbarku Warmińskim (dalej: PUP) na podstawie art. 13 RODO informuje że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim reprezentowany przez Dyrektora. Adres siedziby:
ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, nr tel. 89 767 33 39, 89 767 35 66,
fax 89 524 98 14, adres email: sekretariat@puplidzbark.pl,
2. Funkcjonujący dotąd w PUP Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
telefonicznie pod numerem tel.: 89 524 98 26, pisemnie na adres siedziby
administratora lub elektronicznie na adres email: iod@puplidzbark.pl lub
sekretariat@puplidzbark.pl.
3. PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) realizacji zadań wynikających z:
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2017 roku poz. 1065 ze zm. dalej: Ustawa);
• przepisów wykonawczych o randze rozporządzenia do wyżej wymienionej
Ustawy;
• innych aktów prawnych o randze ustawy lub rozporządzenia, które w sposób
bezpośredni lub pośredni odnoszą się do zakresu i sposobu wykonywania przez
PUP obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa. W szczególności tymi
aktami prawnymi są przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia społecznego,
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podatku
dochodowego, postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego, pomocy
społecznej;
2) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym zapobiegania
nieautoryzowanemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i przeciwdziałania
uszkodzeniu systemów komputerowych oraz zgłaszania potencjalnych czynów
przestępczych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego do właściwego organu
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisów ujętych w ust. 3
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych
osobowych tj.:
5. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PUP
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przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor PUP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w:
1) Ust. 3 pkt 1 - okres przechowywania danych osobowych wynosi 50 lat licząc w
pełnych latach kalendarzowych od pierwszego dnia roku następnego po roku
pozyskania danych lub inny okres wynikający z powszechnie obowiązującego prawa.
2) Ust. 3 pkt 2 - okres przechowywania danych osobowych w przypadku monitoringu
wizyjnego wynosi 21 dni a następnie jest kasowany przez nagrania z kolejnych dni.
6. W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:
7. Prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
8. Prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
9. Prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
10.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18
RODO;
11.Prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym
ustawodawstwem na podstawie, których działa urząd tj. Ustawa oraz aktów
wykonawczych do Ustawy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana danych jest brak możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku
pracy przewidzianych w Ustawie oraz aktów wykonawczych do Ustawy.
9. Na podstawie przetwarzanych przez PUP Pani/Pana danych osobowych żadne
decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże na ich
podstawie może zostać wyznaczony, z Pani/Pana bezpośrednim udziałem, profil
pomocy określający właściwy ze względu na Pani/Pana potrzeby zakres form
pomocy określonych w Ustawie.
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