
 
 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - przetwarzanie  
w związku z Działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 149 i 650) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania  

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (tekst w języku polskim: Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, 
przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, w związku 
z rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty do 
Krajowej Szkoły Skarbowości i Filii KSS. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości 
(dalej KSS), ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.  

2. Dyrektor KSS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - adres mailowy: 
iod.kss@mf.gov.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionych przez Państwo 
skarg, wniosków lub petycji do Krajowej Szkoły Skarbowości. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny 
spoczywający na Administratorze, który wynika z przepisów prawa: 
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze danych osobowych), w związku z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, 

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 149 i 650), 

• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.), 
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). 
5. Państwa dane osobowe: 

• mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku 
z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO), 

• dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu. 
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6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych. 

7. Zgodnie z art. 4 ust. 2 RODO Państwa dane osobowe będą przetwarzane1 przez okres 
rozpatrywania sprawy, a następnie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
(Dz.U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
ww. czynności przetwarzania, jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi 
lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek pozostaną bez 
rozpatrzenia. 

9. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub od 
innych osób fizycznych albo innych podmiotów składających korespondencję wpływającą 
do Krajowej Szkoły Skarbowości lub jej Filii. 

10. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane 
osobowe podane przez osobę składającą skargę lub wniosek do Krajowej Szkoły 
Skarbowości lub Filii KSS. 

11. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, 
• prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
• prawo do usunięcia danych osobowych, 
•  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. W przypadku skorzystania z powyższego prawa prosimy o przesłanie stosownego żądania  
do Administratora danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona 
danych osobowych". 

13. Gdy uzyskają Państwo informację o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krajowej 
Szkole Skarbowości lub w podległych jej Filiach KSS danych osobowych, to przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych, na adres: 
 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
 tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl  
 infolinia UODO – tel. 606-950-000. 

                                                           
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 2 RODO - przetwarzanie - jest to proces wykonywania na danych osobowych operacji, 
jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
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