Jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku (podstawa prawna Dz.U. z 2015 r., poz.2135)

Lp.

Nazwa zbioru danych
osobowych

Administrator
danych

Oznaczenie podmiotu, któremu
Podstawa prawna
powierzono przetwarzanie danych
Cel
upoważniająca urząd do
ze zbioru na podst. art.31 Ustawy z
przetwarzania
prowadzenia zbioru
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych w zbiorze
danych
danych osobowych

Opis kategorii osób,
Zakres danych przetwarzanych
których dane są
w zbiorze
przetwarzane w zbiorze

Sygnity S.A, 02-486 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 180;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pucku ul.1 Maja 13;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pucku ul.10 Lutego 38;
Ośrodek Pomocy Społecznej we
Władysławowie ul. Hallera 19;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jastarni, ul. Portowa 24;

1.

Powiatowy Urząd
„Ewidencja bezrobotnych i
Pracy w Pucku ul. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
klientów Powiatowego
Helu, ul. Wiejska 50;
Elizy Orzeszkowej 7,
Urzędu Pracy w Pucku”.
84-100 Puck
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krokowej ul. Wejherowska 3;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kosakowie ul. Fiołkowa 2B;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pucku ul. Mestwina 32;
Udostępnienie danych odbywa się
wyłącznie na wniosek w/w podmiotów
w ramach Samorządowej
Elektronicznej Platformy
Informacyjnej z zachowaniem
rygorystycznych zasad bezpieczeństwa
danych

Ustawa z dnia 20.04.2004
r. o promocji zatrudnienia i
instutucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 poz.645)

dopełnienie
obowiązków
wynikających z
przepisów prawa

1.Nazwiska i imiona; 2.imiona
rodziców; 3.nazwisko rodowe;
4.zawód; 5.data urodzenia;
6.Pesel; 7.wykształcenie; 8.adres
zamieszkania lub pobytu; 9.seria
i numer dowodu osobistego lub
innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
10.NIP; 11.płec;
12.obywatelstwo; 13.nr rachunku
osoby fizyczne i prawne
bankowego; 14.nr telefonu;
15.stan cywilny i rodzinny;
16.znajomość j. obcych; 17.staż
pracy; 18.sposób rozwiązania
umowy o pracę; 19.uprawnienia
do pobierania świadczeń;
20.grupa inwalidzka;
21.zaświadczenia lekarskie;
22.stan majątkowy; 23.stan
zdrowia;

21.zaświadczenia lekarskie;
22.stan majątkowy; 23.stan
zdrowia;
Udostępnienie danych odbywa się
wyłącznie na wniosek w/w podmiotów
w ramach Samorządowej
Elektronicznej Platformy
Informacyjnej z zachowaniem
rygorystycznych zasad bezpieczeństwa
danych

2.

3.

Baza danych
cudzoziemców
Powiatowy Urząd
przewidzianych do
Pracy w Pucku ul.
Elizy Orzeszkowej 7,
zatrudnienia bez
84-100 Puck
konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę

Rejestr przesyłek
wpływających

Powiatowy Urząd
Pracy w Pucku ul.
Elizy Orzeszkowej
7, 84-100 Puck

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 poz.645)

przetwarzanie jest
niezbędne w celu
realizacji uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
Sygnity S.A, 02-486 Warszawa, Aleje
wynikającego z przepisu
Jerozolimskie 180 podczas czynności
prawa (Ustawa z dnia 14
serwisowych oprogramowania
lipca 1983 r. o
PSZeDOK;
narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2011 r. Nr 123,
poz.698 ze zm.)

cudzoziemcy-obywatele
Republiki Białorusi,
Republiki Gruzji,
Republiki Mołdawii,
Federacji Rosyjskiej i
Ukrainy

1.nazwiska i imiona; 2.data
urodzenia; 3.adres zamieszkania
lub pobytu; 4.miejsce pracy;
5.zawód; 6.nr paszportu lub
wizy; 7.narodowość; 8.wysokość
wynagrodzenia;

Elektroniczny
Obieg
Dokumentów bezrobotni, poszukujący
rejestrowanie pism
pracy, pracodawcy i inni
opisujących
określone
zdarzenia

1.nazwiska i imiona, 2.imiona
rodziców, 3.nazwisko rodowe,
4.zawód, 5.data urodzenia,
6.PESEL, 7.wykształcenie,
8.adres zamieszkania lub pobytu,
9.seria inumer dowodu
osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego
tożsamość, 10.płeć,
11.przeciwwskazania lekarskie,
12.zaświadczenie lekarskie,
13.wysokość egzekucji
komorniczych, 14.adres e-mail,
15. inne orzeczenia wydane w
postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.

dopełnienie
obowiązków
wynikających z
przepisów prawa

4.

5.

Powiatowy Urząd
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pucku ul.
Pracy
Elizy Orzeszkowej
7, 84-100 Puck

Windykacja

Powiatowy Urząd
Pracy w Pucku ul.
Elizy Orzeszkowej
7, 84-100 Puck

Korespondencja z
członkami
Powiatowej Rady
Przepis szczególny innej
Rynku Pracy w
ustawy zezwala na
Pucku (Ustawa o
przedstawiciele różnych
przetwarzanie bez zgody
ptomocji
grup społecznych
osoby, której dane
zatrudnienia i
dotyczą jej danych
instytucjach rynku
osobowych
pracy Dz. U. z
2016 poz. 645 ze
zm.)

przetwarzanie jest
niezbędne w celu
realizacji uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu
prawa (Ustawa o ptomocji
zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
Dz. U. z 2016 poz. 645 ze
zm.)

Ustalenie sytuacji
materialnofinansowej
dłużnika,
dochodzenie
należności

klienci PUP PUCK

1.nazwiska i imiona, 2.miejsce
pracy, 3.nr telefonu, 4. adres email

1.nazwiska i imiona, 2.imiona
rodziców, 3.data urodzenia,
4.miejsce urodzenia, 5.adres
zamieszkania lub pobytu,
6.numer PESEL, 7. numer NIP 8
miejsce pracy, 9. wysokość
dochodów, 10. wysokość
zadłużenia, 11. świdczenia z
pomocy społecznej 12. inne
orzeczenia wydane w
postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.

Sposób zbierania danych
do zbioru

Sposób udostępniania
danych ze zbioru

1. głównie od osób, których
na podstawie przepisów
dotyczą; 2.metodą
prawa
teletransmisji;

Odbiorca danych
Informacja
lub kategoria
dotycząca
Data wpisu
odbiorców, którym przekazywania
do rejestru
dane mogą być danych do państwa
przekazywane
trzeciego

na podstawie
przepisów prawa:
ZUS, sąd, policja,
prokuratura, ośrodki
pomocy społecznej

02.08.1999

od osób, których dotyczą
oraz z innych źródeł niż
na podstawie przepisów
osoba, której dane dotyczą,
prawa
również metodą
teletransmisji

na podstawie
przepisów prawa:
sąd, policja,
prokuratura, straż
graniczna,
Państwowa
Inspekcja Pracy,
konsulaty

25.11.2008

od osób, których dotyczą
oraz z innych źródeł niż
na podstawie przepisów
osoba, której dane dotyczą,
prawa
również metodą
teletransmisji

na podstawie
przepisów prawa:
sąd, prokuratura,
policja, komornik
sądowy

24.05.2016

od osób, których dotyczą
na podstawie przepisów
oraz z innych źródeł niż
prawa
osoba, której dane dotyczą,

na podstawie
przepisów prawa:
sąd, prokuratura,
policja,

nie podlega
rejestracji
zgodnie z
art.. 43 ust.1
pkt 12
(rejestr
papierowy)

od osób, których dotyczą
na podstawie przepisów
oraz z innych źródeł niż
prawa
osoba, której dane dotyczą,

na podstawie
przepisów prawa:
sąd, prokuratura,
policja, komornik
sądowy

nie podlega
rejestracji
zgodnie z
art.. 43 ust.1,
pkt 12
(rejestr
papierowy)

