Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest
pod numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem e-mail: iod@gupkrakow.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu “PRACODAWCA
ROKU 2020 W KRAKOWIE” oraz ewentualnej publikacji dla celów promocyjnych wizerunków
reprezentantów uczestników na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz
kontach Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na portalach społecznościowych Facebook.com
i Youtube.com, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” - RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody oraz
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4) Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie

przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu
prawidłowego wykonania usług. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być portale
społecznościowe Facebook.com i Youtube.com.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów Instrukcji
Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który
został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach lub do czasu wycofania zgody, zaś w zakresie wizerunku – do czasu
wycofania zgody lub nie później niż zostało to określone w regulaminach portali
społecznościowych Facebook.com i Youtube.com,
6) Posiada Pan/Pani prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
organizowanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie konkursie „PRACODAWCA ROKU 2020”.
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej. Nie dotyczy to wizerunku zamieszczonego w portalach społecznościowych
Facebook.com i Youtube.com działających w sieci internet o ponadnarodowym charakterze.

Jednocześnie wskazujemy, iż portale te deklarują wykorzystywanie typowych klauzul
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji
Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu
do określonych krajów .
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