Załącznik nr 1 do
„Zasad realizacji praw osób, których dane dotyczą
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku”

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PANI/PANU
NA PODSTAWIE ART. 13 RODO
1.

Nazwa i dane kontaktowe administratora:
 administrator = Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) + dane kontaktowe.

2.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
 w WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych, a obowiązek jego
wyznaczenia wynika z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO,
 wskazanie adresu e-mail inspektora
korespondencji papierowej (tradycyjnej).

3.

ochrony

danych

oraz

adresu

do

Cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych:
 WUP przetwarza dane osobowe w celach określonych przepisami prawa (realizuje
przypisane mu w ustawach zadania),
 podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w art. 6, art.
9 i art. 10 RODO.

4.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez WUP:
 informacja jest podawana jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

5.

Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców danych:
 informacja jest podawana jeżeli tacy istnieją.

6.

Informacje o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej:
 informacja jest podawana gdy ma to zastosowanie.

7.

W sytuacji gdy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej podawane są:
 informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską
odpowiedniego stopnia ochrony,
 a w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1
akapit drugi RODO – wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach
oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

8.

Okres przez który dane osobowe będą przekazywane, a gdy to jest niemożliwe, kryteria
ustalenia tego okresu:
 WUP zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z okresami
wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który jest uzgadniany
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z Archiwum Państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
9.

Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych
 realizacja tych praw uzależniona jest w szczególności od podstaw prawnych
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zatem powinna Pani/Pan zostać
poinformowany tylko o tych prawach, które przysługują,
 administrator musi Panią/Pana poinformować o:
• prawie żądania dostępu do danych osobowych,
• prawie ich sprostowania,
• prawie ich usunięcia,
• prawie ograniczenia przetwarzania,
• prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawie do przenoszenia danych,
• prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

10.

Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11.

Informacje czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym
lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązany do podania danych
osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania.

***
Jeżeli WUP będzie planował dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innym celu niż ten
dla którego zostały zebrane będzie Pani/Pan poinformowany o tym innym celu oraz zostaną
udzielone Pani/Panu ponownie informacje, o których mowa w pkt 8-112.
WUP, jako jednostka organizacyjna samorządu województwa, zobowiązany jest przechowywać
dokumentację tworzącą akta spraw i zawierającą dane osobowe przez okresy wynikające
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA), uzgodnionego w trybie ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z właściwym archiwum państwowym.
Przetwarzanie danych osobowych m.in. do celów archiwalnych w interesie publicznym nie jest
uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO, za niezgodne z pierwotnymi celami – nie wymaga
aktualizacji obowiązku informacyjnego.
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