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KLAUZULA INFORMACYJNA

dla poręczycieli, ich współmałżonków oraz małżonków Wnioskodawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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), zwanego dalej RODO,

informuję, że:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowy  Urząd  Pracy  w Sokółce
z siedzibą przy ul. Kryńskiej  40, 16-100 Sokółka,  (zwany dalej  Urzędem) reprezentowany
przez Dyrektora Urzędu. 

2) Urząd  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych.  Można  się  z  nim  skontaktować  poprzez
e-mail: iod@poczta.internetdsl.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  do  zawarcia
umowy  w  zakresie  zabezpieczenia  zwrotu  przyznanych  przez  Urząd  środków  w  ramach
realizacji warunków umowy zawartej z Wnioskodawcą o udzielenie jednej z form wsparcia,
tj.  wyposażenia/doposażenia  stanowiska  pracy,  środki  na  rozpoczęcie  działalności
gospodarczej, bonów na zasiedlenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania
na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  np.  organy  prowadzące  postępowanie
egzekucyjne lub które zawarły z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych,
w  szczególności  dostawcy  oprogramowania  i  systemów  informatycznych,  podmioty
prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty przechowujące archiwa zakładowe,
podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez  okres niezbędny do realizacji  celu,  dla
którego zostały zebrane oraz okres określony przepisami prawa, a w szczególności przepisami
dotyczącymi archiwizacji.

6) w  związku  z  tym,  że  przetwarzamy  Pani/Pana  dane  osobowe  informuję  również,  że  ma
Pani/Pan prawo do żądania od Urzędu jako Administratora,  dostępu do Pani/Pana danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nie podanie
uniemożliwi realizację wyżej wskazanego celu.

9) Pani/Pana  dane  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.

Potwierdzam otrzymanie i przyjęcie do wiadomości.

……………………………………………………
(data i podpis)
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