
KLAUZULA INFORMACYJNA  

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

 DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: ustawa 

DODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane 

z przetwarzaniem danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, 

w tym urzędy skarbowe województwa lubuskiego oraz Lubuski Urząd Celno-Skarbowy 

w Gorzowie Wlkp.  (dalej: IAS w Zielonej Górze). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,  

nr tel. 660557001 adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl 

2. W IAS w Zielonej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu: 512 141 979 lub 

adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl 

3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, 

wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, zgodnie z ustawowymi zadaniami 

określonymi w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (dalej: ustawy o KAS), w szczególności:  

 rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, 

zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców;  

 rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem 

przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy 

przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów 

międzynarodowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;  

 rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 

270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na 

uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;  

 wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów;  

 współdziałania z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów dotyczących 

towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów;  

 wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Na podstawie art. 52b ust. 2 

ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 

ustawy DODO mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla innych celów. Zgodnie 

z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody 

osób, których dane dotyczą. 

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której 

zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas 

określony w tych przepisach. 
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5. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem przez IAS w Zielonej Górze Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 

/UODO/SkrytkaESP;  

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych 

osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

 

6. OGRANICZENIA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 26 ust. 1 ustawy DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia 

danych osobowych jeśli mogłoby to powodować:  

 ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;  

 utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania 

czynów zabronionych;  

 utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego 

skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;  

 zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;  

 zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz 

ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;  

 istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.  


