
W związku ze skorzystaniem z internetowego systemu rezerwacji wizyt w Urzędzie do Spraw 

Cudzoziemców, działając na podstawie art. 13 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w internetowym 

systemie rezerwacji wizyt w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców jest Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców, 00-564 Warszawa ul. Koszykowa 16. Pytania do administratora 

danych możecie Państwo kierować na adres: 02-699 Warszawa, ul. Taborowa 33, lub 

adres poczty email: rodo@udsc.gov.pl. 

2) W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować swoje 

pytania do inspektora ochrony danych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców na adres 

poczty email: iod@udsc.gov.pl. 

3) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przetwarza Państwa dane  osobowe na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia, w związku z realizacją w interesie publicznym 

ustawowego zadania, tj. rozpatrywania spraw osób ubiegających się o udzielenie 

ochrony międzynarodowej.   

4) Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

5) Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom innym niż 

uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia 

pozyskania. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo 

dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania 

ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z internetowego 

systemu rezerwacji wizyt. 

9) Nie będą wobec Państwa podejmowane decyzje będące wynikiem zautomatyzowanego 

przetwarzania. 

10) Jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie 

z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Organem tym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
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