Regulamin usługi newsletterów Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin usługi Newsletterów, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania
z usługi newsletterów świadczonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja 36 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ( zwany dalej
„Urzędem”) dla:
1) przedsiębiorców;
2) osób bezrobotnych ( zwanych dalej „Użytkownikiem”)
II. Zasady korzystania z usługi Newslettera
1. W ramach usługi newsletterów, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Urząd wysyła, na

podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, informację
związane z aktualną działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w formie listu elektronicznego
(e-mail), zwaną dalej „Newsletterem”.
2. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieokreślony, na podstawie
Regulaminu.
3. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

4. Warunkiem korzystania z usługi newslettera jest posiadanie przez Użytkownika komputera
lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie przez
Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

III. Oświadczenia składane przez Użytkowników
1. Zamówienie i korzystanie z usługi newslettera oznacza akceptację przez Użytkownika
postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Powiatowego Urzędu
Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówionych Newsletterów.
2. Zamówienie i korzystanie z usługi newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika
dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy jego danych osobowych,
w tym:
1) W przypadku przedsiębiorców jego: imienia, nazwiska, nr telefonu, nazwy firmy,
adresu poczty elektronicznej;
2) W przypadku osoby bezrobotnej jej: imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu poczty
elektronicznej.
3. Poprzez potwierdzenie rejestracji Użytkownik akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd zgodnie z klauzulą
informacyjną, w celu świadczenia usługi newsletter, przyjmując do wiadomości poniższy
tekst.
IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w formularzu rejestracyjnym przy
w celu korzystania z usługi newslettera jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Inspektor Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
w celu kontaktu z nim
udostępnia nr tel. 41 2654066 oraz adres e-mail:
iodo@pup.ostrowiec.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania na wskazany w formularzu
rejestracji adres e-mail komunikatów dotyczących między innymi:
1) W przypadku przedsiębiorców:
a) ważnych przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Pracy;
b) możliwości skorzystania z form pomocy realizowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ostrowcu Św.,
c) terminach składania wniosków.
2) W przypadku osób bezrobotnych:
a) ważnych przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Pracy;
b) możliwości skorzystania z form pomocy realizowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ostrowcu Św.,
c) terminach składania wniosków,
d) ofert pracy.
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych - RODO w celu przesyłania usługi newslettera.
5. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów
prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera,
chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje
usunięcie danych z bazy.
8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto
także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Użytkownika danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik stwierdzi naruszenie przetwarzania
danych osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania usługi newslettera, brak
podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

V. Zgoda dotycząca świadczenia usługi newslettera
1. Przesłanką świadczenie usługi newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych - RODO jest dobrowolna zgoda wyrażona przez
Użytkownika.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć o świadczenie usługi newslettera, poprzez
złożenie formularza rezygnacji z newsletterów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu
Świętokrzyskim dostępnego na stronie ostrowiec.praca.gov.pl w zakładce urząd – dokumenty
do pobrania.
3. Powiatowy Urząd Pracy nie będzie udostępniał danych osobowych osobom trzecim oraz
osobom nieupoważnionym.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie ostrowiec.praca.gov.pl.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych
zmian na stronie ostrowiec.praca.gov.pl
3. Korzystanie przez Użytkownika z usługi newsletterów po wprowadzeniu zmian regulaminu
oznacza akceptację wprowadzonych zmian do regulaminu.
4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
regulaminu jest prawo polskie.

