
KLAUZULA INFORMACYJNA (BIP – ulgi publicznoprawne)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)  (Dz.  Urz. UE L 119  
z 04.05.2016)  informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji we Opolu,  ul. Korfantego 2,
45-077 Opole.

2. Administrator wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt:  ul. Korfantego 2, 45-077 Opole,  
e-mail:  iod.kwp@op.policja.gov.pl.  Dane inspektora ochrony danych zamieszczone zostały na stronie BIP KWP w Opolu 
w zakładce Ochrona danych osobowych.

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana wniosku  
o udzielenie ulgi w spłacie  niepodatkowych należności o charakterze publiczno-prawnym  -  na podstawie art. 64 ustawy  
o  finansach  publicznych,  kodeksu  postępowania  administracyjnego  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie
będą przekazywane odbiorcom w myśl art. 4 pkt 9 RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do chwili zrealizowania zadania, do którego zostały zebrane, a następnie
przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo żądania ich sprostowania, a także
prawo ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  gdyż  wynika  z  przepisów  kodeksu  postępowania
administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków.  
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionego przez Panią/Pana wniosku o udzielenie ulgi
w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym.

mailto:iod.kwp@op.policja.gov.pl

