
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Minister Finansów z siedzibą w 

Warszawie (00-916), ul. Świętokrzyska 12. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres 

email kancelaria@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może 

się Pani / Pan skontaktować poprzez email IOD@mf.gov.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z 

prowadzonym procesem konsultacji podatkowych w sprawie projektu 

Objaśnień Podatkowych w zakresie cen transferowych z 21 grudnia 

2021 r. nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen 

transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, o którym mowa 

w art.11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1a i 1b ustawy o 

PIT. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone w związku z Pani/Pana 

udziałem w procesie konsultacji podatkowych w sprawie projektu 

Objaśnień Podatkowych w zakresie cen transferowych z 21 grudnia 

2021 r. nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen 

transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, o którym mowa 

w art.11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1a i 1b ustawy o 

PIT w oparciu o przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia 2016/679, tj. przesłankę zgody w związku z udziałem 

w konsultacjach podatkowych prowadzonych na zasadach określonych 

w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. 

w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 122). 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Minister Finansów. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konsultacji 

podatkowych w sprawie projektu Objaśnień Podatkowych w zakresie 

cen transferowych z 21 grudnia 2021 r. nr 5: Obowiązek sporządzenia 

lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji 

rajowych, o którym mowa w art.11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT oraz art. 

23za ust. 1a i 1b ustawy o PIT. 

. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:IOD@mf.gov.pl


Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

telefon: 22 531 03 00 

INFORMACJA O 

DOBROWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale 

niezbędne do udziału w procesie konsultacji podatkowych w sprawie 

projektu Objaśnień Podatkowych w zakresie cen transferowych z 21 

grudnia 2021 r. nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji 

cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, o którym 

mowa w art.11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1a i 1b 

ustawy o PIT. 

. 

 


