
W celu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w RODO, Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Pracy informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

z siedzibą w Wałbrzychu 58-306, ul. Ogrodowa 5b (http://www.dwup.pl), 

walbrzych@dwup.pl, tel. 74 88 66 500. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail iod@dwup.pl  lub wysyłając korespondencję na adres urzędu. 

3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie  

- ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2020.568 z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy  (t.j. Dz.U.2019.669 z późn. zm.); 

a ich przetwarzanie jest niezbędne do: 

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi 

- wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę 

której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony 

socjalnej, w zakresie dozwolonym prawem lub zawartym porozumieniem zbiorowym. 

4. Dane będą przetwarzane w celu: 

- wypłaty przedsiębiorcom świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP 

na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym 

albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, 

- archiwalnym oraz statystycznym. 

5. Źródłem danych są wnioski wraz załącznikami, składane przez przedsiębiorcę w 

przedmiotowym postępowaniu. Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ramach 

obsługi świadczeń wynikają z zakresu opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (MRPiPS) formularza wniosku i załączników do niego. 

6. Dane mogą zostać ujawnione i udostępnione: MRPiPS, sądom, komornikom, ZUS, US, 

prokuraturze, policji, organom kontrolującym, Archiwum Państwowemu oraz innym 

właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, do momentu 

wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania i archiwizacji – 10 lat. 

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wglądu do nich, 

do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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