RODO – Klauzula informacyjna

SKO w Szczecinie

Klauzula informacyjna
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 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 (zwanego dalej RODO), na podmioty przetwarzające dane osobowe
został między innymi nałożony rozszerzony obowiązek informacyjny wobec osób, których dane
są przetwarzane.
Wobec powyższego, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie,
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwane dalej SKO.
Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych możliwy jest poprzez adres pocztowy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, IOD, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
lub adres e-mail iod@sko.szczecin.pl.
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych jednostek administracji państwowej,
w wyniku realizacji obowiązków ustawowych.
Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowią bezpośrednio przepisy prawa, w tym:
1. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 570)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.)
w związku z czym nie jest wymagane pozyskanie odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych.
Podanie danych jest niezbędne z powodu i w zakresie wymogów przepisów prawa.
Okres przechowywania Państwa danych ustalają kryteria, wynikające z przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest dokonywane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie jest dokonywane.
Przysługuje Państwu prawo do:
─ żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także przenoszenia danych
─ wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Administrator stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony przetwarzanych danych
osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontakt w sprawach związanych z RODO: iod@sko.szczecin.pl

