Informacje dotyczące przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, informuje się, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.: 12 25 57 347,
e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl).
2. W Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: iod.krakow@mf.gov.pl lub listownie na adres: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków,
z dopiskiem IOD na kopercie.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w celu
rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku
zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej
o odmowie dostępu do informacji publicznej, może zaistnieć potrzeba uzupełnienia
danych osobowych o imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, stosownie do
wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak
również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

