
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK  

O WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 

58-306 Wałbrzych. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy 

walbrzych.dwup@dwup.pl telefonicznie pod numerem telefonu +48 748866500 lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail 

iod@dwup.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rejestracji instytucji szkoleniowej oraz prowadzenia Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych, prowadzenia korespondencji w wyżej wymienionym zakresie, w celach 

archiwalnych oraz statystycznych. Ponadto Pani/Pana dane podane w zgłoszeniu będą przekazane 

Ministerstwu właściwemu ds. pracy oraz dostawcom usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego. 

Dane osobowe w zakresie wymaganym do wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych będą udostępnione 

w jawnym rejestrze prowadzonym elektronicznie na stronie stor.praca.gov.pl, w związku z powyższym 

te dane będą dostępne publicznie. 

 

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. 

UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) oraz rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 781). 

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest rejestrem jawnym na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149). W przypadku 

przekazania dokumentów wg właściwości Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innemu 

wojewódzkiemu urzędowi pracy. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, na zasadach 

określonych w RODO. 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Panu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. 

 

Podanie danych osobowych w celu rejestracji instytucji szkoleniowej oraz prowadzenia Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych aktów prawnych. 

 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi. 

Wypełnienie i złożenie wniosku o wpis do RIS jest równoznaczne z akceptacją klauzuli informacyjnej RODO. 
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