Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
01- 513 Warszawa ul. A. Felińskiego 15
Tel. 839 89 81 / fax 839 12 35
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Dzielnicowym Biurze Finansów
Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy jest:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz z siedzibą w warszawie przy ul. Felińskiego 15
(zwane dalej DBFO Żoliborz), reprezentowanym przez Dyrektora.
2. Jeśli potrzebuje Pani/Pan skontaktować się z DBFO Żoliborz w celu uzyskania dodatkowych
informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym
uprawnieniami prosimy o kontakt z wyznaczonym przez DBFO Żoliborz inspektorem ochrony danych
osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Adres e-mail: inspektor@dbfozoliborz.waw.pl
Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych osobowych Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa.
3. DBFO Żoliborz przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz zawartych umów.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych regulujących istnienie i sposób funkcjonowania

DBFO

Żoliborz;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami DBFO Żoliborz.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnianie jest
obowiązkiem wprost określonym w przepisach prawa,
b) na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;

c) na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w ramach której istnieje konieczność
udostępnienia danych (powierzenie przetwarzania danych osobowych), w szczególności podmiotom
świadczącym usługi, informatyczne, konsultacyjne, archiwizacyjne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych przez okres wymagany
przepisami prawa;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych;
c) dochodzenia roszczeń;
d) w którym DBFO Żoliborz zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez
DBFO Żoliborz;
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych osobowych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający
DBFO Żoliborz sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
- DBFO Żoliborz nie potrzebuje już danych dla realizacji swoich celów, ale osoba, której dan4e
dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie DBFO Żoliborz są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) do przeniesienia danych osobowych;
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DBFO Żoliborz, a sprzeciw jest
uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym przetwarzaniu danych osobowych w DBFO
Żoliborz przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

