Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczam, że osobie wskazanej do kontaktu we wniosku o wprowadzenie zmiany do klasyfikacji zawodów
i specjalności została przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych o następującej treści:
„Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 (RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez
adres mailowy: info@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513
Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych poprzez adres mailowy: iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pani/Pana dane,
jako osoby do kontaktu, zostały wskazane we wniosku skierowanym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
o wprowadzenie zmiany do klasyfikacji zawodów i specjalności. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia
wniosku o wprowadzenie zmiany do klasyfikacji zawodów i specjalności. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi tj. zgodnie z art. 6ust. 1 lit. e RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do
rozpatrzenia sprawy, a następnie przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego
zasobu archiwalnego, określony w przepisach kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pana
dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
telefon: 22 531 03 00).”
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