
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

W związku z zastosowaniem w Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018r. 

Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016r.), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu  Pracy w Brzegu – Zbigniew Kłaczek 

             

Adres siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu  – 

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg 
 

Adresy siedzib dodatkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – 

ul. Warszawska 40a, 49-200 Grodków 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: 

Marcin Bystrzycki 

tel. 77 444 13 90 do 92 wew. 146 

email: iodo@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 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.); 

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –  

(art. 6 ust. 1 lit. c , oraz art. 9 ust. 2 lit. b UE ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych); 



- 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; 

-  przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań dla 

dobra publicznego; 

-  przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych 

odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób; 

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

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

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. 

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. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest 

obligatoryjne. 


