
Klauzula informacyjna  

Ministra Finansów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

dot. udzielania informacji o Polskim Ładzie 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy: 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Minister Finansów i Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej, z siedzibą w Warszawie (00-916) przy 

ul. Świętokrzyskiej 12. 

2. Ze współadministratorami można skontaktować się pisemnie na adres siedziby 

współadministratorów.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@mf.gov.pl.  

4. Pani/Pana dane osobowe, są przetwarzane w celu zapewnienie obsługi i wsparcia 

podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych (art. 2 

ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz 

w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO - do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi. 

Nagrywanie rozmów telefonicznych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), wyrażanej każdorazowo podczas rozmowy za pośrednictwem infolinii 

Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. 

5. Pani/Pana dane osobowe, w szczególności: 

a. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer 

telefonu przetwarzane są w celu dalszych kontaktów związanych z obsługą 

i wsparciem podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 

podatkowych, 

b. dane podane w czasie rozmowy z infolinią Pierwszego Mazowieckiego Urzędu 

Skarbowego w Warszawie oraz nagranie przeprowadzonej rozmowy 

przetwarzane są w celu weryfikacji udzielonej informacji oraz monitoringu 

pracowników infolinii. Zgoda na nagrywanie może być cofnięta w dowolnym 
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momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być 

ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na 

zlecenie współadministratorów, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na 

świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów 

informatycznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Nagrania rozmów telefonicznych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dalszego kontaktu 

w ramach prowadzonych działań związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu. 

Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z tej formy 

wsparcia. 

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratorów Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych, na podstawie przesłanek z art. 15 RODO;  

b) sprostowania danych osobowych na podstawie przesłanek z art. 16 RODO;  

c) usunięcia danych, na podstawie przesłanek z art. 17 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie przesłanek z art. 18 

RODO; 

e) przenoszenia danych, na podstawie przesłanek z art. 20 RODO;  

f) prawo do sprzeciwu, na podstawie przesłanek z art. 21 RODO. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratorów Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO. 

12. Administratorzy nie będą przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 


