
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do udziału w Forum do 

spraw informowania o schematach podatkowych (MDR). 

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 4.05.2016, str. 1., z późn. zm.) zwanego dalej „RODO", poniżej przedstawiamy informacje o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa. 

2. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e- mail: 

IOD@mf.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji prac Forum do spraw informowania 

o schematach podatkowych (MDR) w związku z Pani/Pana zgłoszeniem udziału w jego pracach.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) w związku z Zarządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 

r. w sprawie utworzenia Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR) (Dz. Urz.  

Min. Fin. Inw. i Rozw. z 2019 r. poz. 2).   

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3, 

Pani/Pana dane osobowe: 

 mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane 
w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
 nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

w pkt 3, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane 

osobowe podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 


