REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRANIEWIE
/podstawa prawna art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/

Nazwa zbioru danych
osobowych
Lp.
Administrator Danych
osobowych

Ewidencja
bezrobotnych
i klientów Powiatowego
Urzędu Pracy
w Braniewie

1

Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

Powierzenie
przetwarzania
danych TAK/NIE
Jeżeli TAK to
oznaczenie
podmiotu i adres
jego siedziby lub
zamieszkania

Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

Cel
przetwarzania
danych
w zbiorze

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004
r. o promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy,
przepisy
wykonawcze do
w/w ustawy oraz
inne akty prawne
o randze ustawy
lub przepisów
wykonawczych,
związane z
realizacją zadań
określonych w
w/w
ustawie, w tym
m.in. przepisy
dotyczące
ubezpieczenia
społecznego,
świadczeń
zdrowotnych
realizowanych
ze
środków
publicznych.

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

NIE

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004
r. o promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

NIE

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004
r. o promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy

TAK
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie
180 02-486
Warszawa

Ewidencja
korespondencji
przychodzącej
i wychodzącej
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Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Osoby
bezrobotne,
poszukujące
pracy oraz
pracodawcy

Imiona i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, adres
korespondencyjny, numer
ewidencyjny PESEP, NIP,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i numer
dowodu osobistego, numer
telefonu, płeć, obywatelstwo,
numer rachunku bankowego,
adres poczty elektronicznej email, seria i numer paszportu,
stan cywilny i rodzinny,
znajomość języków obcych, staż
pracy, sposób rozwiązania
umowy o pracę, kwalifikacje i
posiadane uprawnienia,
uprawnienia do pobierania
zasiłków lub świadczeń,
informacje o posiadanej grupie
inwalidzkiej, wskazania i
przeciwwskazania lekarza do
wykonywania określonej pracy,
dokumenty związane z czasową
niezdolnością do pracy,
ubezpieczenia, stan zdrowia,
stan majątkowy, orzeczenia o
ukaraniu i inne orzeczenia
wydawane w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Nadawcy i
adresaci
korespondencji
PUP Braniewo

Nazwiska, imiona, adres
zamieszkania, pobytu lub
korespondencyjny, miejsce
pracy oraz inne dane
przekazywane przez nadawcę
korespondencji

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Członkowie
Rady
Zatrudnienia

Imiona i nazwisko, data
urodzenia, miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, stanowisko,
funkcja w organizacji –
osiągnięcia i doświadczenie
zawodowe, dane kontaktowe

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru
Oznaczenie
odbiorcy danych
lub kategorii
odbiorców, którym
dane mogą być
przekazywane

Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Zgłoszenie do GIODO
Data wpisu zbioru
Data aktualizacji
Data wykreślenia

Zgłoszenie do GIODO:
22.09.1999
Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

Członkowie Powiatowej
Rady Zatrudnienia
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRANIEWIE
/podstawa prawna art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/

Nazwa zbioru danych
osobowych
Lp.
Administrator Danych
osobowych

Oświadczenia o
zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcom
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

Pracownicy
Powiatowego Urzędu
Pracy w Braniewie oraz
korzystający z ZFŚS
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

Powierzenie
przetwarzania
danych TAK/NIE
Jeżeli TAK to
oznaczenie
podmiotu i adres
jego siedziby lub
zamieszkania

TAK
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie
180 02-486
Warszawa

TAK
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie
180 02-486
Warszawa

Realizatorzy Zamówień
publicznych
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

TAK
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie
180 02-486
Warszawa

Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004
r. o promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy

Cel
przetwarzania
danych
w zbiorze

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

Cudzoziemcy,
którym
pracodawcy
zamierzają
powierzyć
wykonywanie
pracy oraz
pracodawcy
składający
oświadczenie

ustawa z dnia 26
czerwca 1974
Kodeks Pracy
oraz akty
prawne o randze
ustawy lub
przepisów
wykonawczych
związanych z
realizacją zadań
np. przepisy dot.
ubezpieczeń

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Osoby aktualnie
i uprzednio
zatrudnione,
świadczące
usługi na
podstawie umów
cywilnoprawnych,
odbywające
staże lub
praktyki oraz
osoby
kandydujące do
zatrudnienia

Ustawa z dnia
29 stycznia
2004r.
Prawo
Zamówień
publicznych oraz
akty
wykonawcze do
ww. ustawy

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Wykonawcy,
którzy biorą
udział
w postępowaniu

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Imiona i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu,
zawód, wykształcenie, nr
dokumentu tożsamości, nazwa i
adres pracodawcy, miejsce
wykonywania pracy
Imiona i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, adres
korespondencyjny, numer
ewidencyjny PESEP, NIP,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i numer
dowodu osobistego, numer
telefonu, płeć, obywatelstwo,
numer rachunku bankowego,
adres poczty elektronicznej email, seria i numer paszportu,
stan cywilny i rodzinny,
znajomość języków obcych, staż
pracy, sposób rozwiązania
umowy o pracę, kwalifikacje i
posiadane uprawnienia,
uprawnienia do pobierania
zasiłków lub świadczeń,
informacje o posiadanej grupie
inwalidzkiej, wskazania i
przeciwwskazania lekarza do
wykonywania określonej pracy,
dokumenty związane z czasową
niezdolnością do pracy,
ubezpieczenia, stan zdrowia,
stan majątkowy, orzeczenia o
ukaraniu i inne orzeczenia
wydawane w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym
Dane wykonawców tj. nazwa,
adres, telefon, inne środki
komunikacji oraz dane osób i
podmiotów realizujących
zamówienie tj. Imiona i
nazwisko, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, stanowisko,
funkcja w organizacji –
osiągnięcia i doświadczenie
zawodowe

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru
Oznaczenie
odbiorcy danych
lub kategorii
odbiorców, którym
dane mogą być
przekazywane

Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Zgłoszenie do GIODO
Data wpisu zbioru
Data aktualizacji
Data wykreślenia

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRANIEWIE
/podstawa prawna art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/

Nazwa zbioru danych
osobowych
Lp.
Administrator Danych
osobowych

Powierzenie
przetwarzania
danych TAK/NIE
Jeżeli TAK to
oznaczenie
podmiotu i adres
jego siedziby lub
zamieszkania

Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Cel
przetwarzania
danych
w zbiorze

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

Rejestr skarg
i wniosków

7

Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

NIE

Ustawa z dnia
14 czerwca 1960
r. Kodeks
Postępowania
Administracyjnego

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Podmioty
oraz osoby
zgłaszające
wniosek
lub skargę

NIE

Ustawa o
ochronie danych
osobowych art.
23 1 pkt. 5

zapewnienie
bezpieczeństwa
pracowników i
interesantów
oraz mienia PUP
w Braniewie

Osoby
przebywające na
terenie objętym
monitoringiem
wizyjnym

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Imiona i nazwisko, adres
zamieszkania lub pobytu, adres
do korespondencji, miejsce
pracy, zawód, wykształcenie,
stanowisko, funkcja w
organizacji – osiągnięcia i
doświadczenie zawodowe,
numer telefonu, adres poczty
elektronicznej e-mail oraz inne
dane przekazywane przez
skarżącego lub wnioskującego

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru
Oznaczenie
odbiorcy danych
lub kategorii
odbiorców, którym
dane mogą być
przekazywane

Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Zgłoszenie do GIODO
Data wpisu zbioru
Data aktualizacji
Data wykreślenia

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

Monitoring
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

Realizacja programów i
projektów
realizowanych przez
PUP w Braniewie
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

TAK
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie
180 02-486
Warszawa

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004
r. o promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Osoby
bezrobotne i
poszukujące
pracy oraz
pracownicy PUP
w Braniewie
realizujący
zadania

Na wniosek
System monitoringu dokonuje
zapisu wideo – wizerunek

Imiona i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, adres
korespondencyjny, numer
ewidencyjny PESEP, NIP,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i numer
dowodu osobistego, numer
telefonu, płeć, obywatelstwo,
numer rachunku bankowego,
adres poczty elektronicznej email, seria i numer paszportu,
stan cywilny i rodzinny,
znajomość języków obcych, staż
pracy, sposób rozwiązania
umowy o pracę, kwalifikacje i
posiadane uprawnienia,
uprawnienia do pobierania
zasiłków lub świadczeń,
informacje o posiadanej grupie
inwalidzkiej, wskazania i
przeciwwskazania lekarza do
wykonywania określonej pracy,
dokumenty związane z czasową
niezdolnością do pracy,
ubezpieczenia, stan zdrowia,
stan majątkowy, orzeczenia o
ukaraniu i inne orzeczenia
wydawane w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym

Od osób których
dotyczą

Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

Data wpisu:
08.09.2015 r.

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRANIEWIE
/podstawa prawna art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/

Nazwa zbioru danych
osobowych
Lp.
Administrator Danych
osobowych

Powierzenie
przetwarzania
danych TAK/NIE
Jeżeli TAK to
oznaczenie
podmiotu i adres
jego siedziby lub
zamieszkania

Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Cel
przetwarzania
danych
w zbiorze

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

Poręczyciele
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119
Osoby korzystające ze
środków Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego
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Administrator danych:
Powiatowy Urząd Pracy w
Braniewie
ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
REGON: 170783119

TAK
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie
180 02-486
Warszawa

TAK
Sygnity S.A.
Al. Jerozolimskie
180 02-486
Warszawa

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004
r. o promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004
r. o promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy

Realizacja
zadań
wynikających z
przepisów prawa

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Wszelkie osoby,
które występują
jako
poręczyciele
oraz ich
małżonkowie

Imiona i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, numer
PESEL, NIP, adres
zamieszkania lub pobytu, seria i
numer dokumentu tożsamości,
miejsce pracy, zawód,
stanowisko, funkcja w
organizacji, wysokość zarobków

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Pracodawcy
oraz pracownicy

Imiona i nazwisko, numer
PESEL, data urodzenia,
stanowisko, zawód wykonywany,
dane pracodawcy tj. nazwa,
adres, dane kontaktowe, miejsce
wykonywania pracy

głównie od osób
których dotyczą
oraz
z innych źródeł
niż osoba, której
dotyczą dane

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru
Oznaczenie
odbiorcy danych
lub kategorii
odbiorców, którym
dane mogą być
przekazywane

Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Zgłoszenie do GIODO
Data wpisu zbioru
Data aktualizacji
Data wykreślenia

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

Na wniosek
Podmioty
upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane

Data wpisu:
08.09.2015 r.

