KARTA REJESTROWA NR 1
1)

Nazwa zbioru danych:

EWIDENCJA OSÓB BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY I KLIENTÓW
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WADOWICACH
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny rejestru
podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
149, z późn. zm.). Przepisy wykonawcze do ww. ustawy.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Inne akty prawne o randze ustawy lub przepisów wykonawczych, związane z realizacją zadań określonych
w ww. ustawie, w tym m.in. przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych
realizowanych ze środków publicznych, podatku dochodowego, postępowania administracyjnego
i cywilnego, pomocy społecznej i inne.
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy pozostające w ewidencji prowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wadowicach.
Inne osoby, których kontakt z urzędem na podstawie przepisów wskazanych w pkt 5 wymaga
udokumentowania.
8) Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Imię (imiona) i nazwisko; płeć; obywatelstwo; PESEL; rodzaj i numer dokumentu tożsamości; imiona rodziców;
data i miejsce urodzenia; nazwisko rodowe; stan cywilny; imiona, nazwiska, PESEL, rodzaj i numer dokumentu
tożsamości, daty urodzenia, stopień pokrewieństwa i adresy członków rodziny; adres; inne dane kontaktowe
(e-mail, telefon, inne środki komunikacji elektronicznej); posiadane wykształcenie, zawody, kwalifikacje,
umiejętności i uprawnienia; rodzaj i stopień niepełnosprawności; okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
i inne okresy uprawniające do zasiłku dla bezrobotnych; okresy pozbawienia lub ograniczenia wolności; fakty
niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu osoby bezrobotnej w zakresie wynikającym z art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.);
numer rachunku bankowego; okresy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego z tytułu posiadania
statusu osoby bezrobotnej; informacje podatkowe; informacje o dochodach; informacje o ciążących
zobowiązaniach; dokumenty związane z czasową niezdolnością do pracy; wskazania i przeciwwskazania
lekarskie do wykonywania określonej pracy; informacje o postępowaniach administracyjnych; daty, miejsca,
rodzaje, cele i efekty kontaktów z urzędem; cechy i predyspozycje związane z ustalaniem profilu pomocy.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
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Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dane osobowe zbierane mogą być także z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną poprzez przekazywanie ich do rejestru
centralnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy wskazanej
w pkt 5.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, na podstawie
składanych każdorazowo wniosków przez upoważnione na podstawie przepisów prawa organy, instytucje
i organizacje.
Podmioty inne niż upoważnione na podstawie przepisów prawa mogą po złożeniu wniosku uzyskać dane ze
zbioru pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2014 poz. 1182, z późn. zm.). Decyzję o udostępnieniu danych podmiotom innym niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa podejmuje administrator danych osobowych.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej.
Inne organy, instytucje i organizacje, które na składanym wniosku wykażą swój prawnie usprawiedliwiony cel,
z wyłączeniem celów marketingowych.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 2
1)

Nazwa zbioru danych:

PRACOWNICY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WADOWICACH ORAZ
KORZYSTAJĄCY Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny rejestru
podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania:
Nie dotyczy
4) Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:
Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180,
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).
Przepisy wykonawcze do ww. ustawy.
Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r, poz.111)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.. poz. 1202 z późn.zm.).
Inne akty prawne o randze ustawy lub przepisów wykonawczych, związane z realizacją zadań określonych
w ww. ustawie, w tym m.in. przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego, świadczeń zdrowotnych
realizowanych ze środków publicznych, podatku dochodowego, postępowania administracyjnego i cywilnego
i inne.
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby aktualnie i uprzednio zatrudnione, świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, odbywające
staże lub praktyki oraz osoby kandydujące do zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, odbywania stażów lub praktyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach. Członkowie
rodzin pracowników.
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; data; adres zamieszkania; stan cywilny; imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień
pokrewieństwa i adresy członków rodziny; inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne środki komunikacji
elektronicznej); numer rachunku bankowego; informacje o dochodach; informacje o ciążących zobowiązaniach;
dokumenty związane z czasową niezdolnością do pracy; wskazania i przeciwwskazania lekarskie do
wykonywania określonej pracy.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dane osobowe zbierane mogą być także z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
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12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 3
1)

Nazwa zbioru danych:

EWIDENCJA KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ I WYCHODZĄCEJ
Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WADOWICACH, KANCELARIA - BIP
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
149, z późn. zm.).
6) Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Nadawcy i adresaci korespondencji Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; PESEL; płeć; adres lub inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne środki
komunikacji elektronicznej); zakres spraw poruszanych w korespondencji.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 4
1)

Nazwa zbioru danych:

PORĘCZYCIELE UMÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA
DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJI KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

a) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 149, z późn. zm.).
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania
osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 102).
c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.).
d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.
1041).
e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 93).
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby fizyczne poręczające zwrot środków przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1 , 1a i 1b ustawy określonej
w pkt 5 lit. a) oraz art. 12a, art. 26e ustawy określonej w pkt 5 lit. c).
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię i nazwisko; adres zamieszkania; PESEL; nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
uzyskiwane dochody, z podaniem źródła i kwoty dochodu; aktualne zobowiązania finansowe z podaniem
wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
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Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 5
1)

Nazwa zbioru danych:

OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY OBCOKRAJOWCOM
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.).
§ 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015, poz. 588)
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Cudzoziemcy będący obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki
Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, których dotyczy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
pisemne oświadczenie podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; obywatelstwo; rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego prawo
pobytu i wykonywania pracy i okres ich ważności; nazwa organu wydającego; nazwa zawodu, miejsce
wykonywania pracy; datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy; rodzaj umowy stanowiącej podstawę
wykonywania pracy; wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, dane pracodawcy: imię (imiona) i nazwisko;
adres (y) prowadzenia działalności; inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne środki komunikacji
elektronicznej); numer identyfikacji podatkowej, REGON.
.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od podmiotu powierzające wykonywanie pracy.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
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14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 6
1)

Nazwa zbioru danych:

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.).
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie tej
działalności z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; płeć; PESEL; rodzaj i numer dokumentu tożsamości; adresy, w tym adresy
prowadzenia działalności gospodarczej i adresy wykonywania pracy; inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne
środki komunikacji elektronicznej); okresy działalności i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej; numer
rachunku bankowego; (imiona) i nazwisko, płeć, PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości współmałżonka;
informacje o posiadanym majątku; informacje o ciążących zobowiązaniach; informacje o postępowaniach
administracyjnych.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 7
1)

Nazwa zbioru danych:

CZŁONKOWIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA/
POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.).
§ 9 ust. 2 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy.
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Członkowie Powiatowych Rad Rynku Pracy (do 27.05.2014 r.: Powiatowych Rad Zatrudnienia).
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; płeć; PESEL; rodzaj i numer dokumentu tożsamości; adresy, w tym adresy
prowadzenia działalności i zamieszkania; miejsce zatrudnienia, inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne
środki komunikacji elektronicznej); charakter lub rodzaj albo funkcja w działalności zawodowej i społecznej,
opis kariery zawodowej, osiągnięcia i doświadczenia zawodowe.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dane osobowe zbierane mogą być także z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 8
1)

Nazwa zbioru danych:

KONTRAHENCI - REALIZATORZY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby wskazane przez podmioty uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na rzecz
Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach jako odpowiedzialne za realizację zobowiązań wynikających
z przedmiotu postępowania.
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; płeć; data i miejsce urodzenia; PESEL; adres zamieszkania, stan cywilny; rodzaj
i numer dokumentu tożsamości; adres prowadzenia działalności; inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne
środki komunikacji elektronicznej); posiadane kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, umiejętności lub inne
cechy wymagane jako niezbędne dla realizacji przedmiotu postępowania.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dane osobowe zbierane mogą być także z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 9
1)

Nazwa zbioru danych:

EWIDENCJA SKARG I WNIOSKÓW
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z późn. zm.).
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby składające do Urzędu skargi i wnioski.
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; adres zamieszkania; inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne środki komunikacji
elektronicznej); treść skargi lub wniosku.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 10
1)

Nazwa zbioru danych:

PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY WSPÓŁPRACUJĄCY Z POWIATOWYM
URZĘDEM PRACY W WADOWICACH
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
149, z późn. zm.).
Akty wykonawcze do ww. ustawy
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Pozyskiwanie ofert pracy i udostępnianie ich osobom zarejestrowanym i niezarejestrowanym w urzędzie pracy
jako bezrobotne i poszukujące pracy; wnioskowanie o zawarcie umów cywilno-prawnych w zakresie aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz udostępnianie zawartych umów do wiadomości
publicznej.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Pracodawcy i przedsiębiorcy i wnioskodawcy.
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; adres (y) prowadzenia działalności; inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne środki
komunikacji elektronicznej); numer identyfikacji podatkowej, REGON, PKD, imię i nazwisko osoby do
kontaktu.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dane osobowe zbierane mogą być także z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne i poszukujące pracy; wykazy umów
zawartych z pracodawcami i przedsiębiorcami są umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz przekazywane
Powiatowej Radzie Rynku Pracy.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
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14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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KARTA REJESTROWA NR 11
1)

Nazwa zbioru danych:

PRACODAWCY I ICH PRACOWNICY KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
2)

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów gospodarki narodowej:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27, REGON: 357112231.
3)

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:

Nie dotyczy
4)

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania
danych temu podmiotowi:

Nie powierzono przetwarzania danych ze zbioru żadnemu podmiotowi.
5)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Art. 69b w związku z art. 69a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 639,).
6)

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja obowiązków, praw i zadań wynikających z przepisów określonych w pkt 5.
7)

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Pracodawcy i przedsiębiorcy oraz ich pracownicy korzystający z kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
8)

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Imię (imiona) i nazwisko; płeć; data i miejsce urodzenia; PESEL; adres zamieszkania; rodzaj i numer
dokumentu tożsamości; adres prowadzenia działalności; inne dane kontaktowe (e-mail, telefon, inne środki
komunikacji elektronicznej); posiadane kwalifikacje, uprawnienia, miejsce pracy, stanowisko, czas trwania
umowy, wymiar czasu pracy; dane pracodawcy tj. nazwa , adres, dane kontaktowe, miejsce wykonywania pracy.
9)

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od
osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dane osobowe zbierane mogą być także z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą.
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Udostępnianie danych ze zbioru odbywa się drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej, wyłącznie w celu
realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy wskazanej w pkt 5.
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Organy administracji rządowej i samorządowej i inne organy według właściwości terytorialnej lub
przedmiotowej.
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Dane ze zbioru nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru:
01.07.2015 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji
Nie dotyczy
15) Data wykreślenia
Nie dotyczy
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