
 
 

MONITORING W KRAJOWEJ SZKOLE SKARBOWOŚCI -  
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

 
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05. 2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:   
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Szkoły 
Skarbowości (KSS) w Warszawie z siedzibą przy ulicy Okrzei 4, 03-710 Warszawa,  
(nr tel. 22 511 21 51, adres e-mail: sekretariat.kss.warszawa@mg.gov.pl), 

2. W Krajowej Szkole Skarbowości powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 511 21 73 lub adresem e-mail: 
iod.kss@mf.gov.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Krajowej Szkole Skarbowości, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osób i ochrony mienia. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
5. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren siedziby głównej KSS. 
6. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora Danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
8. Nagrania obrazu będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy 
od dnia nagrania. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 
• dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
• żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), 
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 
• usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie  

z prawem, 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna ona, że przetwarzanie jej danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

10. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6  
ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do: 

• przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
• ani prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

11. Przetwarzanie przez Krajową Szkołę Skarbowości danych osobowych utrwalonych na 
nagraniach obrazu jest dla KSS niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników  
i ochrony mienia. 

12. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania. 

 

mailto:sekretariat.kss.warszawa@mg.gov.pl
mailto:iod.kss@mf.gov.pl

