KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze

Na postawie 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 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzenie” informujemy, że na podstawie art. 13 ust 1 i 2
Rozporządzenia:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze,
reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, z siedzibą w
Kamiennej Górze przy ul. Henryka Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra.
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
w Kamiennej Górze, faksem nr 75 64 50 170 lub drogą elektroniczną na adres email
wrka@praca.gov.pl.
2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Powiatowego
Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, telefonicznie nr 75 64 50 179 lub drogą elektroniczną na adres
email iod@kamiennagora.praca.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z rozpatrzeniem wniosku i zawarcia umowy o
przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawców wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe zgromadzone w procesie rozpatrywania wniosku o przyznanie środków KFS będą
przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Powiatowego Urzędu Pracy w
Kamiennej Górze.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosku o przyznanie środków KFS nie jest
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zawarcie i realizację umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w naborze wniosków o przyznanie
środków KFS.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

(Data i czytelny podpis)

