Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych adwokatów, radców
prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych
w związku z wykonywaniem przez nich czynności przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Kielcach
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
przetwarzania danych osobowych osób o których ul. Prosta 10, 25-366 Kielce tel. 41 34 05 200
mowa w art. 250 ustawy p.p.s.a. (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1369 ze zm. oraz art. 41. ustawy z dnia
26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U.2018,poz. 200 ze zm.)

1) Administrator danych osobowych w zakresie

2)

3)

4)

Wydział I
Wydział II
WIS
Jednostki organizacyjne przetwarzające dane
osobowe podmiotów o których mowa w punkcie 1 Oddział Finansowo-Budżetowy
Przedstawiciel jednostki organizacyjnej
Przewodniczący Wydziału I
przetwarzającej dane osobowe
Przewodniczący Wydziału II
Przewodniczący WIS
Główny Księgowy
Kontakt do Inspektora ochrony danych
e-mail: iod@kielce.wsa.gov.pl
tel. 41 34 05 224

5) Podstawa prawna przetwarzania

6) Cele przetwarzania danych osobowych
7) Odbiorcy danych osobowych lub kategorie
odbiorców

8) Okres, przez który dane osobowe będą
9)
10)

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu
Informacje na temat stosowania
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania
Informacje o zamiarze przekazania danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku
stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego
stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o
którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1
akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub
właściwych zabezpieczeniach oraz o
możliwościach uzyskania kopii danych lub o
miejscu udostępnienia danych

Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia 2016/679
(dalej „RODO“) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 i z
2018 r. poz. 3.)
Realizacja obowiązku wynikającego z art. 250 ustawy p.p.s.a. (Dz.
U. z 2017r., poz. 1369 ze zm.
Odbiorcami danych mogą być:
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa
- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
administratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty
przetwarzające)
Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres zgodny z terminami
określonymi w Jednolitym Wykazie Akt obowiązującym w
Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
nie stosuje się
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej

Zakres przysługujących Państwu praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO. W szczególności mają Państwo prawo żądania od administratora
danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

