Szanowna Pani /Szanowny Panie
W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja br. nowych unijnych przepisów regulujących ochronę
danych osobowych ( rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1 ) zwane RODO ,oraz z uwagi na złożenie przez
Panią/Pana wniosku o refundację kosztów opieki, przekazujemy istotne informacje, w tym o przysługujących
Pani/Panu prawach, danych kontaktowych Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach – Administratora Pani/Pana
danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach oraz okresie
przechowywania.
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniżej zamieszczonej klauzuli informacyjnej.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Urząd Pracy w Kielcach z siedzibą ul.
Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, zwany dalej „urzędem”, reprezentowany przez Dyrektora urzędu; dane
kontaktowe: tel. 41 340-60-55 , e-mail kancelaria@mup.kielce.pl.
2) Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim
Urzędzie Pracy w Kielcach na adres e-mail:. iod@mup.kielce.pl. lub adres siedziby wskazany w ust. 1.
3) Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań spoczywających na publicznych służbach zatrudnienia,
( w tym refundacji kosztów opieki ), wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm. );
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (odbywa się zgodnie z prawem - art. 6 ust. 1 lit.
a, b, c rozporządzenia RODO ) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, a także dla celów obrony własnych
interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnione do ich otrzymania podmioty, którym Administrator Danych
przekazuje je na podstawie przepisów prawa,
6) Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa
w pkt. 3, zgodny z terminami archiwizacji, ustalonymi na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo
do przenoszenia danych.
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, – ( dot. przetwarzania na podst. art. 6
ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO ).)

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza
przepisy rozporządzenia RODO,
11) Zachodzi dobrowolność podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że podanie danych jest konieczne w celu
realizacji złożonego przez Panią/Pana wniosku o refundację kosztów opieki a odmowa podania powyższych
danych będzie wiązać się z brakiem możliwości spełnienia ustawowego obowiązku wobec Pani/Pana.
12) Administrator Danych nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ( zautomatyzowanego przetwarzania ) w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany:
……………………………………………….
( czytelny podpis )

