Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Lublinie z siedzibą przy ul. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin (nr telefonu +48 81 452
23 00, adres e-mail: sekretariat.ias.lublin@mf.gov.pl).

2.

Współadministratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów
publicznych

z

siedzibą

przy

ul. Świętokrzyskiej

12,

00-916

Warszawa,

(nr telefonu +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
3.

W Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
iod.lublin@mf.gov.pl

4.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9
ust 2 lit. g RODO) oraz
- wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit.
e RODO).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych
w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej:
ustawa o KAS).

5.

Odbiorcami danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, mogą być: Ministerstwo Finansów, inne organy
Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Informatyki Resortu Finansów, organy
ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru danych,
w tym organy publiczne państw trzecich, nienależących do UE.

6.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji
zgodnie z terminami określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt w izbach
dministracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

7.

W związku z przetwarzaniem przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z terenu
województwa lubelskiego danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane są te organy,
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

8.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
obowiązkowe.

9.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych
Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

10. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać
się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, w związku
z prowadzeniem działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej
zjawisk pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej oraz analizą
ryzyka. Konsekwencją dokonanej oceny może być zakwalifikowanie do grupy ryzyka co
skutkować będzie podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

