
 
 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH  - RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA ORGANIZACJI WIDEOKONFERENCJI  

W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W GDAŃSKU 

 

 

Zgodnie z art. 13 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, zw. RODO). 

 

 
INFORMACJA O 

ADMINISTRATORZE 
DANYCH 

 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) 
     z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk 
     www.wupgdansk.praca.gov.pl 
     e-mail: wup@wup.gdansk.pl 
     tel. (58) 326-18-01;  fax: (58) 326-48-94 

 

 
DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

 
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz   korzystania z praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO 
poprzez adres e-mail: iod@wup.gdansk.pl lub kierując korespondencję na 
adres administratora. 
 

 
CELE 

PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 organizacji wideokonferencji w związku z realizacją zadań 
statutowych przez WUP 

Podstawa prawna: 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w 
przepisach prawa w związku z ustawą o promocji i instytucjach 
rynku pracy 
 

 
INFORMACJA O 

ODBIORCACH DANYCH 
LUB O KATEGORIACH 

ODBIORCÓW 
 

 
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: 

 dostawcy usług aplikacji Microsoft Corp. oraz Zoom Video 
Communications Inc. 

 

 
PRZEKAZYWANIE 

DANYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

 

 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w UE, z uwagi na 
globalny zasięg usługi  świadczonej przez dostawców aplikacji może 
dojść do przekazania danych telemetrycznych do państwa znajdującego 
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
osiągnięcia zamierzonego celu tj. przez czas trwania wideokonferencji. 

 



 
 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH  - RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA  

 
 

INFORMACJE O 
PRZYSŁUGUJACYCH 

PRAWACH 
 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, wynikające z art. 17 ust. 1 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wynikające z art. 18 
ust. 1 RODO. 
 

 
INFORMACJA O 

PRAWIE WNIESIENIA 
SKARGI 

 

 
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza 
przepisy RODO. 
 
 

 
INFORMACJA O 

OBOWIĄZKU LUB 
DOBROWOLNOŚCI 
PODANIA DANYCH 

 

 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

 niezbędne w celu organizacji wideokonferencji i wynika z 
określonych przepisów prawa.  
 

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości 
uczestnictwa w wideokonferencjach organizowanych przez WUP. 
 

 
INFORMACJA O 

ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU 
DECYZJI, W TYM 
PROFILOWANIU 

 

 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 


