
Formularz zgłoszenia udziału 
w Powiatowych Targach Pracy – Kartuzy 2023 

(dla pracodawców i instytucji) 

19.04.2023 
Godz. 10.00 – 13.00 

Kartuskie Centrum Kultury 
Ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy 

 
Nazwa firmy: 
 

 
 
 

Adres prowadzonej 
działalności: 
 

 

Profil działalności:  
 
 

Imię i nazwisko osoby 
do kontaktów: 

 

Nr telefonu  
 

e-mail  
 

Oferty pracy 
prezentowane podczas 
Targów 

Nazwa wolnego stanowiska Liczba wolnych 
miejsc: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Osoba reprezentująca 
firmę na Targach 
Imię, nazwisko, telefon  

 

 
 

……………………………………………….. 
Czytelny podpis pracodawcy 

 
 
Warunkiem uczestnictwa w Targach jest nadesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do 
dnia 12.04.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: posrednictwo@kartuzy.praca.gov.pl , faxem: 
58 681 42 19 lub złożenie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4  
Udział w Targach jest bezpłatny 
Organizator zapewnia: stolik, krzesła dla Wystawcy i odwiedzającego, wizytownik z nazwą firmy. 
Rejestracja i ustawianie się wystawców w dniu wydarzenia w godz.: 9.00-9.50 
Stoiska przydzielane są losowo 
 
 
 
 

mailto:posrednictwo@kartuzy.praca.gov.pl


Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 
Na podstawie art. 13 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 (dalej zwanym RODO) informujemy, iż: 
 
1. administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy 

w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl 

2. inspektor danych osobowych: dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kartuzach e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl; 

3. podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
realizacji obowiązków nałożonych na powiatowe urzędy pracy przepisami prawa 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c),e)    
RODO w następujących celach: 

− organizacji i przeprowadzenia Targów pracy, 
− naboru wystawców, 
− prowadzenia korespondencji z wystawcami w sprawie targów pracy, 
− informowaniu o targach, 
− dokumentowania, archiwizowania informacji o wydarzeniu w tym publikacji materiałów informacyjnych na 

stronie internetowej Powiatu Kartuskiego i PUP Kartuzy podsumowania / relacji z przebiegu Targów (publikacja 
może obejmować zdjęcia, materiały video, dźwięk). 

4. odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy państwowe i podmioty publiczne oraz inne 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty 
przetwarzające), w celu realizacji określonych w umowie usług (informatycznych, usług prawnych i doradczych, 
audytowych, niszczenia dokumentów), podmioty obsługujące wypłaty świadczeń dla bezrobotnych, operator pocztowy 
obsługujący doręczenia przesyłek urzędowych, dostawcy usług IT. 

5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe  oraz dane innych osób będą 
przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane a po tym czasie mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i przepisów o archiwizacji; 

6. prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO 

7. prawo wniesienia skargi: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa; 

8. informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 
skorzystania z usług świadczonych przez Urząd Pracy.  

9. informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
  

Podczas organizowanych Targów Pracy przewiduje się możliwość utrwalenia wizerunku osób 

uczestniczących w targach w postaci zdjęć fotograficznych w celu promowania informacji o 

organizowanych wydarzeniach, dokumentowania ich i sprawozdania. 

Udział w organizowanych Targach Pracy  czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie 

wydarzenie, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i  rozpowszechnianie 

wizerunku jako szczegółu całości zgromadzenia, utrwalonego podczas Targów Pracy np. na stronie 

Internetowej lub innych materiałach promocyjnych. 

 

 
1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z 

późn. zm.). 
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