Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczam, że osobie wskazanej do kontaktu we wniosku o wprowadzenie zmiany do klasyfikacji zawodów
i specjalności została przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych o następującej treści:
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej
„RODO”), informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w MRPiT jest Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii.
o Kontakt z Administratorem:
▪ adres do korespondencji: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ul. Plac Trzech
Krzyży 3/5, 00-507, Warszawa.
▪ e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl
▪ tel.(22) 461-64-00, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP
▪ obowiązki administratora wypełnia dyrektor Departamentu Rynku Pracy.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych w MRPiT, e-mail: iod@mrpit.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO to jest w związku
z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Pani/Pana dane osobowe, jako osoby do kontaktu, zostały wskazane we wniosku skierowanym do
MRPiT o wprowadzenie zmiany do klasyfikacji zawodów i specjalności i będą przetwarzane w celu
utrzymania kontaktu z Panią/Panem w ramach procesu rozpatrywania tego wniosku.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRPiT przetwarzają dane
osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
tj. rozpatrzenia wniosku, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
o prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
o prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w MRPiT Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.

Data:
………….………….……….

Podpis Wnioskodawcy:
………………………………………

