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Załącznik   

do Decyzji Nr 36/2018/PS 

Dyrektora Zarządzającego 

Pionem Sprzedaży 

z dnia 23 maja 2018 r. 

 

 

W Regulaminie świadczenia usługi przekaz pocztowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 

48/2015/PRUF Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Finansowych z dnia 16 kwietnia 2015 

roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi przekaz pocztowy z późn. zm. (tekst 

jednolity stanowi Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 274/2016/PS Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży 

z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi 

przekaz pocztowy wraz z ogłoszeniem tekstu jednolitego), wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 3 po pkt 26 dodaje się punkt 26a w brzmieniu: 

„26 a) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),”, 

2) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15  

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług przewidzianych w 

Regulaminie jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 

Warszawa. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c 

Rozporządzenia RODO - w celu realizacji usługi, o której mowa w Regulaminie, na podstawie 

Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych, a także w celu 

potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawienia deklaracji podatkowej 

w przypadku nadsyłanych z zagranicy przekazów pocztowych ze świadczeniami emerytalnymi  

i rentowymi, wypłacanych przez placówki pocztowe, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.). 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych korzystających  

z usług przewidzianych w Regulaminie, niezbędne do ich realizacji. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat, liczony od następnego roku po dacie 

przyjęcia przekazu pocztowego. 
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6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Nazwa organu nadzorczego znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. 

http://www.poczta-polska.pl. 

7. Źródłem danych jest dokonujący nadania przekazu pocztowego lub adresat, a w przypadku 

niepodania wymaganych danych do Oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 7 Regulaminu, 

dane osobowe pochodzą z rejestru PESEL. 

8. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania usługi. Odmowa podania danych skutkuje 

brakiem możliwości realizacji usługi. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w  Regulaminie,  

a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz 

na stronie internetowej Poczty Polskiej S. A. www.poczta-polska.pl.”, 

3) w § 18 ust 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Z kwot nadsyłanych z zagranicy przekazów pocztowych ze świadczeniami emerytalnymi i 

rentowymi, wypłacanych przez placówki pocztowe, Poczta Polska S.A. potrąca zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i wystawia deklaracje podatkowe (PIT-11) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2018 

r. poz. 200 z późn. zm.). W celu pozyskania danych potrzebnych do wystawienia deklaracji 

podatkowych odbiorca przekazu jest zobowiązany na żądanie Poczty Polskiej S.A. złożyć 

odpowiednie Oświadczenie zawierające m.in. nazwisko, nazwisko rodowe, imiona, datę urodzenia, 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres Urzędu 

Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, itp.”. 

 

http://www.poczta-polska.pl/

