Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania
skarg/wniosków

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony
danych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa,
którą reprezentuje Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Poczta
elektroniczna na
adres e-mail:
iod@krus.gov.pl,
poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości
190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”.

3. Cele przetwarzania danych

W celu prowadzenia postępowania w sprawie
skarg/wniosków.

4. Podstawa przetwarzania danych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9
ust. 2 lit. b i lit. h, to jest w związku z ciążącym
na administratorze obowiązkiem wynikającym
z przepisów prawa - w celu przeprowadzenia
postępowania w sprawie skarg/wniosków,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca
1960
r,
Kodeks
postępowania
administracyjnego oraz w celu archiwizacji
zgromadzonej
dokumentacji
zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz przepisach wykonawczych do niej
Nie dotyczy

1. Administrator danych

5. Prawnie uzasadniony cel realizowany
przez administratora (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO
6. Odbiorcy danych

7. Czy dane będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej?

Dane osobowe mogą być przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu
i na zlecenie Kasy oraz do osób i podmiotów
uprawnionych do tego na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego;
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich
ani organizacji międzynarodowych

8. Okres, przez który będą przetwarzane
dane osobowe

Dane osobowe przechowywane będą przez okres
wynikający
z
aktualnie
obowiązujących
przepisów kancelaryjnych w Kasie oraz
przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

a) żądania dostępu do danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych

10. Z czego wynika konieczność podania
danych osobowych oraz czy osoba, której
dane dotyczą, jest zobowiązana do ich
podania
11. Konsekwencje niepodania danych
osobowych
12. Czy dane osobowe będą wykorzystywane
do zautomatyzowanego podawania
decyzji, w tym profilowania

osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa,
gdy
uzna
Pani/Pan,
iż przetwarzanie
danych
osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Przepisy prawa wskazane w rubryce 4, podanie
danych nie jest obowiązkowe
Niepodanie danych może skutkować
niemożliwością rozpatrzenia skargi/wniosku
Nie

