Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku wynikającego z art. 13 RODO
(przetwarzanie w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia
młodocianych pracowników)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest Burmistrz Miasta Sanoka mający siedzibę w Sanoku
(38-500) przy ul. Rynek 1.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administratorem – Burmistrzem Miasta Sanoka można się
skontaktować poprzez email: umsanok@um.sanok.pl lub pisemnie
na adres jego siedziby.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Burmistrz Miasta Sanoka wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email
iod@um.sanok.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.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań
określonych
w ustawie
Prawo
oświatowe,
związanych
z
dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizacji zadań
publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej
powierzonej administratorowi.

ODBIORCY DANYCH

Dane nie są ujawniane odbiorcom.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pana/Pani dane będą przechowywane zgodnie z przepisami o zasobach
archiwalnych i archiwach.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże
Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych dotyczące Pani/Pana
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. zgodnie z art. 77.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane
dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia
z Panią/Panem kontaktu.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI,W

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
o którym mowa w art. 22 RODO.

TYM PROFILOWANIU

…………………………………………….
Podpis i pieczęć pracodawcy

