Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia
Rejestru Instytucji Szkoleniowych zgodnie z art.13 RODO.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Lublinie
przy ul. Obywatelskiej 4, 20-092 Lublin. Z administratorem danych można się skontaktować
poprzez adres e-mailowy wup@wup.lublin.pl, telefonicznie pod numerem 81 46 35 300 lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować
poprzez e-mail ochronadanych@wup.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz
w celu statystycznym i archiwizacji dokumentów.
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie:
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 (art.6, ust.1 lit. c i e) – RODO, w związku
z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2018.1265 z późn.zm.), ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217, z póżn.zm.).
Pani / Pana dane osobowe będą przekazane Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
poprzez System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów Publicznych Służb Zatrudnienia (STOR).
Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych,
wynikającego z przepisów: w wersji papierowej 5 lat (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt)
w wersji elektronicznej na czas funkcjonowania Systemu STOR, którego administratorem jest
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i prawo żądania
ich sprostowania.
Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan,
że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować
niezrealizowaniem Pani/ Pana wniosku.

