Klauzula informacyjna dla cudzoziemców zamierzających podjąć lub podejmujących
pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w
Węgrowie reprezentowany przez Dyrektora Urzędu;
2. W urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować
elektronicznie: iodo@wegrow.praca.gov.pl lub listownie - Powiatowy Urząd Pracy w
Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem „IOD”
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze tj. w szczególności wypełnienie obowiązków
podatkowych, księgowych,
c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach archiwalnych realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi dla prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają
Pani/Pana dane osobowe w imieniu PUP na podstawie zawartej z PUP umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
a. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,
archiwalne,
b. po upływie 10 lat od dnia wydania postanowienia lub decyzji ostatecznej w sprawie
wydania zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę, uchylenia
zezwolenia na pracę lub pozostawienia wniosku w sprawie zezwolenia na pracę lub
przedłużenia zezwolenia na pracę bez rozpoznania organy prowadzące rejestry,
usuwają z nich dane osobowe cudzoziemca, dane podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz dane pracodawcy użytkownika lub
podmiotu, do którego cudzoziemiec został delegowany na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 90c ust. 14 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy),
c. zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja
archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z 33 ust. 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia przez PUP pomocy,
o których mowa w ustawie

