Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, 234)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem
03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail:
kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.)
2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prawidłowego wykonania obowiązków
Administratora jako płatnika podatku dochodowego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest
niezbędne do zapewnienia przez Administratora obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu
obowiązków podatkowych.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych,
a) pisemnie - adres siedziby Administratora,
b) elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl
c) telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331;.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prawidłowego
wykonania obowiązków Administratora jako płatnika podatku dochodowego.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy podatkowe oraz podmioty dostarczające narzędzia
IT, firma świadcząca usługi kadrowe, biuro rachunkowe.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach podatkowych,
w szczególności w Ordynacji podatkowej oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
b. żądania ich sprostowania
c. ograniczenia przetwarzania
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku chęci skorzystania z ulg
podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych
osobowych Administrator nie będzie mógł uwzględnić prawa do tych ulg przy obliczaniu zaliczki na podatek
dochodowy od pracownika.
9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do
organizacji międzynarodowej.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
tak że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Telefon: 22 531 03 00

