KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIAMI PROWADZONYMI PRZED SĄDEM POLUBOWNYM
PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
informuje, że:
1. Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, z późn. zm.) administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, zwana
dalej „Administratorem danych”. Z Administratorem danych można się kontaktować 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. Administrator danych zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw
związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny
administratora. Dane IOD znajdują się na stronie internetowej Administratora danych pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/dane_teleadresowe.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, postępowania
arbitrażowego lub uproszonego postępowania arbitrażowego przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego –
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, stanowiącego załącznik do uchwały nr 106/2019 Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” (Dz.
Urz. KNF z 2019 r. poz. 13), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 553, z późn. zm.), a także w określonych przypadkach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych,
podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
4. Dane osobowe stron sporu, pełnomocników stron, a także innych osób biorących udział w postępowaniu (np.
świadkowie, biegli), przetwarzane dla celów, o których mowa w pkt 3 mogą obejmować: imię i nazwisko lub nazwę, adres
zamieszkania lub adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także inne dane podane przez drugą
stronę sporu, pełnomocników lub innych osób biorących udział w postępowaniu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt
3, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji
Nadzoru Finansowego.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom: drugiej stronie sporu, pełnomocnikom
stron, odpowiednio wyznaczonemu mediatorowi, arbitrowi lub składowi orzekającemu, biegłemu (w przypadkach, w
których został wezwany w celu zasięgnięcia opinii) oraz w przypadkach określonych w przepisach prawa sądowi
powszechnemu.
7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadkach i na zasadach określonych w RODO.
9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku podania danych, jest ono dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych identyfikujących stronę
umowy o przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy KNF jest niezbędne dla realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od drugiej strony sporu, pełnomocników lub od innych osób
biorących udział w postępowaniu.

