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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Przedstawicieli Respondentów NBP 

 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z rozporządzeniem 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), zwanego dalej „RODO”, Narodowy Bank Polski  

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21 uprzejmie informuję, że: 

1. Jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych przez NBP jest podmiot, który Pani/Pan 

reprezentuje w relacji z NBP. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie współpracy  

i komunikacji pomiędzy podmiotem, którą Pani/Pan reprezentuje a NBP na potrzeby 

prowadzonych badań ankietowych. 

4. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty 

elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych 

osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na 

stronie internetowej www. nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym  

w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa  

w pkt 3 jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. 

zapewnienia współpracy i komunikacji z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje w relacji 

z NBP. W przypadku przetwarzania danych osobowych Pani/Pana w zakresie szerszym niż 

udostępnione przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje w relacji z NBP, podstawą 

prawną przetwarzania jest także Pani/Pana zgoda wyrażona w treści korespondencji 

kierowanej do NBP. 

6. Przysługuje mi Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez podmiot, 

który Pani/Pan reprezentuje w relacji z NBP oraz bezpośrednio przez Panią/Pana, w oparciu 

o wyrażoną zgodę, do NBP. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych w rozumieniu 

art. 4 pkt 9 RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy i komunikacji  

z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje w relacji z NBP, a w przypadku przetwarzania 

danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę do momentu wycofania 

zgody za pośrednictwem inspektora ochrony danych, o którym mowa w pkt 4. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy się zwracać do inspektora 

ochrony danych, o którym mowa w pkt 4. 

12. Przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez NBP do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 


