KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z umówieniem na spotkanie
w celu złożenia skargi lub wniosku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

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. Urz. UE L Nr 119 z 4
maja 2016 r., str. 1, ze zm.) („RODO”), informuje się, że:
1.

2.

3.

4.
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6.

7.
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9.

Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna
20, kod pocztowy: 00-549 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. 419,
kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD jest
możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą
pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności
w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO
tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przetwarzania
danych osobowych w celu umówienia na spotkanie w sprawie osobistego złożenia skargi
lub wniosku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46), w tym w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, kontroli mienia i zachowania w tajemnicy informacji.
Dane osobowe zebrane w celu umówienia spotkania nie będą przekazywane innym
podmiotom, w tym odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani
organizacjom międzynarodowym.
Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane w celach opisanych w pkt 3 do czasu
umówionego spotkania mającego na celu złożenie skargi lub wniosku.
Z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania),
usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe
umówienie na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku.

