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Na podstawie art. 13 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 osobowych) zwanego dalej RODO informuje się, że: 
 
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy 

ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie, dane kontaktowe: tel. 801 002 124 - obsługa połączeń przychodzących 
z sieci stacjonarnych, lub 459 595 060 - obsługa połączeń przychodzących z sieci 
komórkowych, e-mail: pup@pup.rzeszow.pl. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając 
wiadomość na adres email: iod@pup.rzeszow.pl lub adres siedziby urzędu. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 
2 lit. b, g RODO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 
z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy i innych przepisów prawa;  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w szczególności sądy, komornicy sądowi, 
organy ścigania, ośrodki pomocy społecznej,  urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych) oraz zawartych umów (w szczególności instytucje szkoleniowe, organizatorzy 
staży, operator pocztowy, dostawcy usług IT w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru 
autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane będą przez okres określony 
przepisami prawa i zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt urzędu;  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

 żądania sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

 żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO. 
Pozytywne rozpatrzenie przysługujących Pani/Panu praw musi być zgodne z przepisami prawa, 
na podstawie których odbywa się przetwarzanie. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy 
przesłać stosowne pismo na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a, 
35-242 Rzeszów. 
7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody 

(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy osoba uzna, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji ustawowych zadań  
i umożliwia załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Rzeszowie, przy czym podanie danych jest: 

 obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym lub umownym,  

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 
Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji czynności 
urzędowych lub nie zawarciem umowy; 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 
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11) Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje 

w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie 

będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 


