Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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), zwanego dalej
„RODO”, Narodowy Bank Polski informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą
w Warszawie (00-919), ul. Świętokrzyska 11/21.
2. Narodowy Bank Polski 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 http://www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z NBP; w
przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane
w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co
stanowi prawnie uzasadniony interes NBP.
4. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię i nazwisko oraz informacje
służące do kontaktu znajdujące się w korespondencji, w tym w dokumentach sprawy.
5. Źródłem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot inicjujący sprawę w NBP.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa
w pkt 3, jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez NBP.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy oraz
dostawcy usług dla NBP.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji
bądź do momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń będą przechowywane do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy się
zwracać do inspektora ochrony danych, o którym mowa w pkt 2. W przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

