
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem 

informacji o planowanych działaniach edukacyjnych, w tym o seminariach organizowanych  

w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 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 

osobowych), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „UKNF” z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa. Z UKNF można skontaktować się pisemnie, kierując 

korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: 

knf@knf.gov.pl. 

2. UKNF zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny UKNF. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez UKNF w celu i na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. w zakresie zgody osoby na otrzymywanie informacji o seminariach CEDUR  

i podejmowanych działaniach edukacyjnych na wskazany adres mailowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w zakresie prawnie uzasadnionego interesu UKNF polegającego na 

informowaniu osób, które z uwagi na tematykę seminariów CEDUR i podejmowanych działań 

edukacyjnych mogą być szczególnie zainteresowane udziałem; 

3) art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

UKNF, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.). 

4. W przypadku gdy dane nie zostały przekazane bezpośrednio przez osobę której dotyczą, informujemy iż zostały 

one pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. sieci Internet lub z zasobów własnych UKNF. W takim 

przypadku pozyskiwane dane osobowe to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwa  

i adres instytucji z którą związana jest zapraszana osoba. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przez przepisy archiwizacyjne określające okres 

przechowywania dokumentacji w UKNF. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom lub organizacjom międzynarodowym w państwach trzecich. 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, tj. organom publicznym, dla których podstawę prawną 

udostępnienia stanowi przepis prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym usługi związane  

z przesyłaniem korespondencji drogą elektroniczną, świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym do profilowania. 

9. Każdej osobie której dane dotyczą, w przypadkach określonych przepisami prawa, przysługuje prawo dostępu 

do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

10. W zakresie w jakim przetwarzanie następuje na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

wycofaniem. 

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. W przypadku gdy osoba, do której informacja o podejmowanych działaniach edukacyjnych jest kierowana 

przekazała swoje dane osobiście celem otrzymywania tych informacji, podanie danych osobowych było 

dobrowolne. 


