Klauzula informacyjna stosowana w postępowaniach dotyczących przyznania ulgi
w spłacie należności Skarbu Państwa realizowanych w Wydziale Finansów i Budżetu
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony swoich danych możesz się skontaktować z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu
+48 91 4303 444; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać przekazane przez Ciebie dane w celu
rozstrzygnięcia Twojego wniosku na podstawie:
a) art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r.
poz. 800 ze zm.) w związku z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
b) art. 56 lub art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
c) art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.),
4. Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Wojewoda
Zachodniopomorski jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom
uprawnionym do otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego danych osobowych lub
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przechowywania danych
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w ww. celach po zakończeniu postępowania
i upłynięciu właściwego dla tego postępowania czasu przypisanego kategorią archiwalną,
określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
Twoje dane będziemy przetwarzać dłużej jeżeli wykażemy, że w stosunku do nich istnieją
ważne dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów
lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e)
prawo do przenoszenia danych,
f)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 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 osobowych).
(Uwaga: dostęp, usunięcie, ograniczenie przetwarzania Twoich danych oraz pozytywne
rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia
Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania
administracyjnego).
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozpatrzenia wniosku.
W przeciwnym wypadku wniosek spotka się z odmową lub pozostanie bez rozpatrzenia.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

