
Klauzula informacyjna dla członków  

Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Chorzowie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w 

Chorzowie (dalej: PUP) reprezentowany przez Dyrektora PUP, z siedzibą w 

Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów,  

dane kontaktowe: numer telefonu  32 3497101, fax 32 3497100, adres email: 

kach@praca.gov.pl.  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, dane kontaktowe: tel. 32 3497101 , adres email: 

iod@pupchorzow.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 obsługi technicznej posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chorzowie  w 

związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1409), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

630) - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

 w celu uczestniczenia w zorganizowanych szkoleniach - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO.  

4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich 

uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jednostki prowadzące 

działalność pocztową, instytucje szkoleniowe oraz podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów 

informatycznych).  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów oraz okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji 

obowiązujących w PUP w Chorzowie. 

6. W związku z przetwarzaniem przez PUP Pani/Pana danych osobowych, przysługują 

Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:  

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,  

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,  

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 

RODO. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001409


W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  

8. Podanie przez Pana/ą danych osobowych jest obowiązkowe dla celów związanych z 

realizacją obowiązków członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chorzowie, a 

dobrowolne w celu uczestniczenia członka rady w szkoleniach.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 


