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Klauzula informacyjna dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamieniu 
Pomorskim 
  

Szanowni Państwo 
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie 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) zwane dalej Rozporządzeniem. Wobec powyższego zgodnie z 
art. 13 Rozporządzenia informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kamieniu 
Pomorskim ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski (adres Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu 
Pomorskim jako jednostki zapewniającej obsługę techniczną Rady). 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji celów ustawowych działalności 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamieniu Pomorskim w wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra pracy  
i polityki społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym 
do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania, 
podmiotom publicznym. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach prawnie uregulowanych będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. 

5. Przysługują Pani/Panu, poniższe uprawnienia: 
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c. prawo do usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 Rozporządzenia; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym art. 21 

Rozporządzenia; Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pisemny, za pomocą poczty 
tradycyjnej, na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim z siedzibą ul. Topolowa 5,     
72-400 Kamień  Pomorski oraz kontakt drogą e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl. 
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6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być 
brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Kamieniu 
Pomorskim. 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  
w formie profilowania. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 


