KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH W KRAJOWYM ZBIORZE REJESTRÓW, EWIDENCJI
I WYKAZU W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW
N a podstaw ie art. 13 R ozporządzenia Parlam entu Europejskiego i R ady (UE) 2016/679 z dnia 27
kw ietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw iązku z przetw arzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektyw y 95/46/W E (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobow ych) zw anego dalej R ozporządzeniem inform ujem y, że:
♦♦♦ A dm inistratorem Pani/Pana danych osobowych je s t S zef Urzędu do Spraw Cudzoziem ców
z siedzibą w W arszawie pod adresem ul. K oszykow a 16, 00-564 W arszawa. Pytania w sprawach
dotyczących Pani/Pana danych osobow ych m ożna kierow ać na adres: W arszawa (02-699),

ul.

Taborowa 33 lub adres e-mail: rodo@ udsc.gov.pl. Kontakt telefoniczny je st m ożliwy pod num erem
te le fo n u +48 22 601 74 01.
♦♦♦ W

sprawach

dotyczących

Pani/Pana

danych

osobow ych

m ożna

kontaktow ać

się

także

z Inspektorem O chrony Danych w Urzędzie do Spraw C udzoziem ców pisząc na adres e-mail:
iod@ udsc.gov.pl.
♦♦♦ Podanie przez Panią/Pana danych osobow ych je st w ym ogiem w ynikającym z przepisów ustaw y
regulującej Pani/Pana sprawę i je s t niezbędne do jej rozpatrzenia.
♦♦♦ Pani/Pana dane osobow e przetw arzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, d i e R ozporządzenia
albow iem je s t to niezbędne do w ypełnienia obowiązku praw nego ciążącego na adm inistratorze oraz
w ykonania zadań realizow anych w ram ach w ładzy publicznej powierzonej adm inistratorow i lub
m oże być niezbędne do ochrony żyw otnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej. Jeżeli Pani/Pana dane osobow e będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub św iatopoglądow e, przynależność do zw iązków zawodow ych,
lub będą danym i genetycznym i, danym i biom etrycznym i lub danym i dotyczącym i zdrow ia,
seksualności lub orientacji seksualnej, przetw arzane będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g, h, i i j
Rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisam i zakaz przetw arzania pow yższych danych nie dotyczy
przetw arzania, które:
-

je st niezbędne ze w zględów zw iązanych z w ażnym interesem publicznym ,

-

je st niezbędne do celów profilaktyki zdrow otnej, diagnozy m edycznej, zapew nienia opieki
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania system am i i usługam i
opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;

-

je st niezbędne ze w zględów zw iązanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrow ia
publicznego,

-

je st niezbędne do celów archiw alnych w interesie publicznym , do celów badań naukow ych
lub historycznych lub celów statystycznych.

❖

Pani/Pana dane osobow e m ogą być udostępniane w yłącznie podm iotom upraw nionym na podstaw ie
przepisów prawa, a także podm iotom , z którym i U rząd do Spraw Cudzoziem ców zaw arł um ow y
pow ierzenia przetw arzania Pani/Pana danych osobowych.

❖

Pani/Pana dane osobow e m ogą być udostępniane do państw a trzeciego (tj. poza terytorium Unii
E uropejskiej) lub organizacji m iędzynarodow ych na zasadach określonych w przepisach prawa
wyłącznie gdy państw a te oraz organizacje m iędzynarodow e zapew nią odpow iednie zabezpieczenia

i pod w arunkiem , że obow iązują w państw ach tych

i organizacjach m iędzynarodow ych

egzekw ow alne praw a osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej.
Przysługuje Pani/Panu praw o dostępu do swoich danych osobow ych tj. prawo do uzyskania
potw ierdzenia, czy adm inistrator przetw arza dane oraz inform acji dotyczących takiego
przetw arzania, a ponadto prawo do sprostow ania danych jeżeli dane przetw arzane przez
adm inistratora są niepraw idłow e lub niekom pletne, praw o do w niesienia sprzeciwu w obec
przetw arzania danych oraz praw o do ograniczenia przetw arzania danych. W przypadku
skorzystania z praw a do ograniczenia przetw arzania, dane osobow e m ożna będzie przetwarzać
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na w ażne względy interesu
publicznego Unii lub państw a członkow skiego.
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautom atyzow anem u przetw arzaniu, jednakże decyzje
w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautom atyzow any, a Pani/Pana dane nie będą
podlegały profilowaniu.
Pani/Pana dane osobow e nie podlegają usunięciu.
W

przypadku

uznania,

iż przetw arzanie

Pani/Pana danych

osobow ych

narusza przepisy

R ozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego, któiym
je st Prezes Urzędu O chrony Danych Osobowych.

Otrzym ałam/Otrzymałem
(data i podpis )

