Klauzula informacyjna dotycząca
prowadzenia Rejestru Agencji Zatrudnienia zgodnie z art. 13 RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować drogą elektroniczną poprzez email: daneosobowe@slaskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, przetwarzający Pani/Pana dane osobowe w imieniu Marszałka
Województwa Śląskiego wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@wup-katowice.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Rejestru Agencji Zatrudnienia,
a także w celach statystycznych oraz archiwizacji dokumentów.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c i e 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 (Dz. Urz. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm); ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz przekazywane
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dostawcom usługi IT.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu zgodnie
z obowiązującymi u administratora przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji, jednakże
nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania
oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana
do ich podania. Niepodanie danych osobowych może skutkować niezrealizowaniem Pani/Pana
wniosku.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

