INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA
WNIOSKODAWCY

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I.

ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie z
siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, tel. 22 774 27 73.

II.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: dpo@puplegionowo.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b tj. związane z
oceną wniosku, przygotowaniem, podpisaniem a następnie realizowaniem umowy na
dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z
Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1380).

IV.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane będą przekazywane innym podmiotom m.in. dostawcom oprogramowania oraz
podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi pomocy publicznej, w tym z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) dane
osobowe zostaną podane do publicznej wiadomości przez zarząd jednostki samorządu
terytorialnego w drodze obwieszczenia informacji obejmującej wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
udzielono pomocy publicznej.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.

VI.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość
przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) usunięcia swoich danych osobowych,
2) przenoszenia swoich danych osobowych.

VII.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA
DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem
przygotowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie.

IX.

rozpatrzenia wniosku,

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały pod zautomatyzowane podejmowanie decyzji i
nie będą wykorzystywane do profilowania.

