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Klauzula informacyjna  

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). Każdy uczestnik 

Forum Cen Transferowych podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres mailowy, 

reprezentowana organizacja, dobrowolnie.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą  

w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl  

3. Dane są przetwarzane w celu związanym z pracami Forum Cen Transferowych. 

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

związanych z pracami Forum Cen Transferowych, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji. 

5. Dane Pani/Pana mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że 

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani 

naruszać innych tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 

zobowiązany jest Administrator, 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie 

Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator 

przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być 

usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 

RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których 

Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie  

zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. 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. 
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9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

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

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


