
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

W związku ze stosowaniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 

zwanego dalej „RODO", poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania danych 

osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

Administrator  

Administratorem jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 
00-916. Z Administratorem można kontaktować w następujący sposób: 

1. wysyłając e-mail na adres: kancelaria@mf.gov.pl  

2. listownie na adres ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, 

3. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: 
/bx1qpt265q/SkrytkaESP. 

Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem - IOD@mf.gov.pl lub pod 
ww. adresem korespondencyjnym. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, w celu 
organizacji i przeprowadzenia webinarium – na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Informacje dodatkowe 

Państwa dane Administrator powierza dostawcy serwisu webinariów, tj. ClickMeeting Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-387), przy ul. 
Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535, zwanej dalej „ClickMeeting”, w ramach 
zawartej umowy powierzenia, która przewiduje możliwość dalszego powierzania danych 
osobowych.  

Korzystanie z serwisu webinariów podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce 
Prywatności ClickMeeting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal. 

Podczas webinarium Państwa dane osobowe mogą być widoczne dla innych uczestników 
webinarium (np. podczas korzystania z czatu).  

Dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas webinarium mogą być przesyłane do 
innych uczestników i osób trzecich. 
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Okres przechowywania danych 

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania, których dotyczy wyrażona zgoda. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. do usunięcia danych osobowych, 

d. do przenoszenia danych, 

e. do ograniczenia przetwarzania danych, 

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 
w webinarium. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji 

w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 


