Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w zakresie
Poradnictwo zawodowe
W związku ze świadczoną usługą doradczą i związanym z tym przetwarzaniem danych osobowych, na
podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, pozyskanych w związku ze świadczeniem usługi
doradczej, jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej
wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Urząd na adres poczty
elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia poradnictwa zawodowego, prowadzenia
rejestru danych o rynku pracy w województwie, uzupełniania rejestru centralnego, archiwalnym oraz
statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
lit. b RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazane dostawcy usługi IT (w przypadku prowadzenia
korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej), firmie prowadzącej ochronę mienia
i pomieszczeń Urzędu (w przypadku osobistej wizyty w Urzędzie), Ministrowi właściwemu ds. pracy
w związku z prowadzeniem rejestru centralnego oraz mogą być przekazane innym podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów, tj.: w zakresie prowadzenie usług doradczych przez okres 5 lat oraz
prowadzenia rejestrów przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono usługę doradczą,
w zakresie prowadzonej statystyki przez okres 10 lat od końca roku, w którym zostały sporządzone.
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych oraz informacji dotyczących przebiegu indywidualnej ścieżki edukacyjno
– zawodowej jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z pełnej usługi doradczej.

