KL AU ZULA INFORMACYJNA DOTYC ZĄCA DANYCH OSOB OWYCH
PRZETWARZANYCH W KRAJOWYM ZBIORZE REJESTRÓW, EWIDENCJI
I WYKAZU W SPRAWACH CIJDZOZIEMCOW
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia ż7
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w rwiązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lYłE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

.t

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
zsiedzibą w Warszawie pod adresem ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. Pytania w sprawach
dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kierować na adres: Warszawa (0ż-699), ul.
Taborowa 33 lub adres e-mail: rodo@udsc.gov.pl. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem
telefonu +48 22 601 14 01.

* W

sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się tabe
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców pisząc na adres e-mail:
iod@udsc.gov.pl.

*

Podanie przez PaniąlPana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy
regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia.

a

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, d i e Rozporządzenia
albowiem jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawne go ciążącego na administratorze oraz
wykonania zadań realizowanych w ramach władzy publicznej powierzonej adminisffatorowi lub
możebyó niezbędne do ochrony ź5.wotnych interesów osoby, której dane doĘczą,lub innej osoby
fizycznej. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą ujawniĄ pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależnośćdo związków zawodowych,
lub będą danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi lub danymi dotyczącymi zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanę będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g, h, i i j
Rozporządzenia. Zgodnie zĘmi przepisami zakazprzetwarzaniapowyższych danych nie dotyczy
przetwarzania. które:
jest niezbędne ze względow rwiązanych z waznym interesem publicznym,
jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki
zdrowotnej hb zabezpieczeniaspołecznego ,leczenia|lb zarządzania systemami i usługami
op i eki zdrowotnej ltlb zab ezpie c zenia sp ołeczne go ;
jest niezbędne ze względow rwiązanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego,
jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub celów statystycznych.

a

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie

*

Pani/Pana dane osobowe mogą byó udostępniane do państwa trzeciego (tj,poza terytorium Unii
Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa
v,yłącznie gdy państwa te oraz otganizacje międzynarodowe zapewnią odpowie dnie zabezPieczenia

przepisów prawa, atakże podmiotom, z którymi lJrząd do Spraw Cldzoziemcow za-warł umowY
p owi e rzen i a pr zetw ar zania P ani l P ana d anych o s ob owych.

państwach tych i organizacjach międzynarodowych
egzekwowalne prawa osób, których dane doĘczą oraz skuteczne środkiochrony prawnej.

i

pod warunkiem, że obowiązują

w

a

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania
potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji doĘczących takiego
przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez
administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetvvarzania danych. W przypadku
skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe mozna będzie przetwarzaó
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej , Iub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

.!.

pani/pana dane osobowe będą podlegĄ zautomaĘzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje
w Pani,{Pana sprawie nie będą zapadaĘ w sposób zautomaĘzowany, a PanilPana dane nie będą
podlegaĘ profilowaniu.

a

Pani,Ęana dane osobowe nie podlegają usunięciu.

.i.

W

przypadku uznania,

iż przetwarzanię

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OtrzymńamlOtrzymałem
(data i podpis)

