KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Powiatowy Urząd Pracy
w Rawie Mazowieckiej informuje:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej,
ul. 1Maja 1A, tel. 46-814-40-51, 46-814-45-18. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się
pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@puprawa.pl.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora w jednym lub kilku z następujących
celów:
1) zawarcia i realizacji umowy, skierowania zapytania, zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
dokonania zakupu, zapłaty za fakturę, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, udzielania odpowiedzi na pisma
i wnioski, archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) w innych celach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1) procesorom – Sygnity S.A, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – w związku ze zleconymi
działaniami realizowanymi w imieniu administratora;
2) bankom, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki;
4) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany zgodnie
z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u administratora (realizacja zamówień - 5 lat, dowody
księgowe- 5 lat, ubezpieczenia – 10 lat, umowy – 25 lat od wygaśnięcia umowy).
Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania,
2) ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
4) przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed
jej cofnięciem;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) ochrony prawnej przed sądem.
Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja zamówienia, zawarcie umowy,
spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie dokumentacji zamówień,
realizacji zakupów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, realizacji
zamówienia.
Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są przekazywane do
państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

