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Załącznik nr 5 
 

Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

dla podwykonawców, osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawców oraz osób 

wskazanych do współpracy w związku z realizacją Umowy nr ………………….. na 

………………………………………………., zawartej z 

……………………………………………………………….  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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)1, zwanego dalej „RODO” informujemy: 

Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

Dane kontaktowe 

Administratora  

Z Administratorem danych można się kontaktować pisemnie, kierując 

korespondencję na adres: 

 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa; 

 poczty elektronicznej: kancelaria@mf.gov.pl; 

 lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: 

/bx1qpt265q/SkrytkaESP. 

Dane kontaktowe 

inspektora 

ochrony danych 

 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył inspektora ochrony 

danych, właściwego we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem można się kontaktować na adres: 

 Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 

12, 00-916 Warszawa; 

 poczty elektronicznej: iod@mf.gov.pl. 

Źródło danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od Wykonawcy umowy, 

firmy ……………………….. 

Cele 

przetwarzania 

danych oraz 

podstawa prawna  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) wykonania umowy z ……………….. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora; 

                                                 
1 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 

35) 
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 b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

związanymi z ww. umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora; 

c) archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 

z późn. zm.). 

Kategorie danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi to: 

 imię i nazwisko; 

 służbowy numer telefonu; 

 służbowy adres poczty elektronicznej. 

Odbiorcy danych 

 

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 Administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy 

na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów 

informatycznych. 

Okres 

przechowywania 

danych 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) obowiązywania umowy pomiędzy ………………….. a Szefem Krajowej 

Administracji Skarbowej – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia; 

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu 

przedawnienia roszczeń z tytułu ww. umowy lub roszczeń związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych; 

c) wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji. 

Przysługujące 

Pani/Panu prawa 

związane z 

przetwarzaniem 

danych; prawo do 

wniesienia skargi 

do organu 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, 

a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15-18 oraz art. 21 

RODO, o ile będą miały zastosowanie. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
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Informacja o 

przekazywaniu 

danych do państw 

trzecich lub 

organizacji 

międzynarodowej 

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani 

organizacjom międzynarodowym. 

Informacje 

dotyczące 

profilowania; 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
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