
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z informacją złożoną przez podmiot nadzorowany w sprawie 

przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej 

 

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 Nr 

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

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. 

Piękna 20, kod pocztowy: 00-549 Warszawa („Administrator” lub „UKNF”), będący 

państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru 

Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 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. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych (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.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania 

zrealizowanego w interesie publicznym, jakim jest zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności oraz bezpieczeństwa, na 

podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym1, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach2 oraz z przyjętych na jej podstawie przepisów 

archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania informacji w sprawie przetwarzania 

informacji w chmurze obliczeniowej w związku z Komunikatem Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącym przetwarzania przez 

podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub 

hybrydowej („Komunikat”) oraz w celu archiwizacji dokumentacji. 

5. Jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą zostały one 

przekazane przez podmiot nadzorowany, który wskazał osoby do kontaktu w sprawie 

stosowania chmury obliczeniowej w podmiocie nadzorowanym (imię, nazwisko lub 

stanowisko, nr telefonu, adres e-mail). 

                                                           
1 ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660 ze zm.), 
2 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). 
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrygy4dq


6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu 

informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji, w tym podmioty 

zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach 

trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom 

międzynarodowym. 

8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 25 lat, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi 

czas przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. 

9. Z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, każdej osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych oraz usunięcia danych osobowych.  

10. W przypadku przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, każdej osobie 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 

11. W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 

każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

13. W przypadku bezpośrednio pozyskania danych przez Administratora, podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przekazania przez podmiot 

nadzorowany informacji, zgodnie z Komunikatem. 

 

 

 


