KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ REGIONALNĄ KOMISJĘ ORZEKAJĄCĄ W SPRAWACH
O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZY
ORAZ PRZEZ RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ROZPOZNAWANYCH PRZEZ REGIONALNĄ KOMISJĘ ORZEKAJĄCĄ W SPRAWACH
O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZY

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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 35;
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@bydgoszcz.rio.gov.pl lub telefonicznie 52 37 68 245;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań wynikających
z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311), na podstawie art. 6 ust 1 lit. c 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);
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Główna Komisja Orzekająca, jednostka
nadrzędna (dot. obwinionego), pełnomocnik obwinionego, organy skarbowe, organy
ścigania (prokuratura, Policja), Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, JST,
świadkowie, poczta;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania
funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2013 poz. 930);
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym
do wykonywania zadań wynikających z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
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