
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  

z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie 

przetwarzania Państwa danych osobowych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Powiatowy Urząd  Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg,  

tel. 77 444 13 90 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 

telefon: 77 444 13 90 wew. 146 lub e-mail: iod@pup.brzeg.pl 

3. Ogólne cele przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Brzegu: 

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

administratora, (art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2019 poz. 1482 ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. b, c 

RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO); 

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –  

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO); 

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO); 

-  przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań 

przez Powiatową Radę Rynku Pracy (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO); 

-  przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych 

odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, wypłacania 

wynagrodzeń, zgłaszania do ubezpieczeń pracowników i członków ich rodzin, 

wypłacania świadczeń socjalnych (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO); 

- rekrutacji na wolne stanowiska pracy (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO); 



- prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- udostępnianie informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- rozpatrywanie skarg i wniosków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- prowadzenie działalności finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub jeśli jest to 

konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.  

5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w czasie niezbędnym do ich 

przetwarzania zgodnie z obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu 

jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania 

danych): 

- wymogiem ustawowym (obligatoryjnym), gdy przetwarzanie danych osobowych 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

- wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy; 

- dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą; 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla 

którego dane miały być przetwarzane. 


