
 
 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z udziałem w kampanii Global Money Week realizowanej w ramach projektu 

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), zwanego dalej 

„RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, kod 

pocztowy: 00-549 Warszawa („Administrator”). 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 („IOD”). Kontakt z 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. a RODO, tj. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w związku z zamiarem wzięcia udziału w Kampanii GMW; 

b) art. 49 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Pani/Pana na przekazanie dokumentacji zdjęciowej 

głównemu organizatorowi – organizacji międzynarodowej - International Network on 

Financial Education OECD (OECD/INFE); 

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

ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

polegającego na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promocji podejmowanych przez 

Administratora działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, 

polegających na organizowaniu seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych 

przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla 

Uczestników Rynku dalej - CEDUR, w tym Kampanii Global Money Week (GMW) - Światowy 

Tydzień Pieniądza oraz w celu archiwizacji dokumentacji. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie dotyczącym następujących kategorii danych: 

imienia i nazwiska, miejsca pracy, adresu e-mail, wizerunku. Jeżeli dane nie zostały pozyskane 

bezpośrednio od osoby, której dotyczą zostały przekazane przez podmiot dokonujący 

zgłoszenia. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania dokumentacji  

w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. 

7. 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. 



 
 

8. Dane osobowe zostaną przekazane głównemu organizatorowi GMW - International Network 

on Financial Education OECD (OECD/INFE) w celach informacyjnych i promocyjnych 

Kampanii GMW. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie zapewnia 

standardu ochrony danych osobowych na takim poziomie jaki wynika z RODO  

i dotyczy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższe powodować może pewne ryzyka 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych m.in. ze względu na brak odpowiedniego 

stopnia ochrony danych osobowych. Wszelkie skargi związane z przestrzeganiem przepisów  

o ochronie danych osobowych można wnosić do polskiego organu nadzoru, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 

cofnięciem. W przypadku odwołania zgody, zgłoszenie żądania powinno być dokonane na adres 

Administratora lub adres elektroniczny: iod@knf.gov.pl.  

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji  

w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

11. 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, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia 

danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także – w odniesieniu do tych danych, 

które są przetwarzane na podstawie zgody prawo do przeniesienia danych do innego 

administratora.  

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

również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

13. W przypadku bezpośredniego przekazania danych osobowych, ich podanie jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Kampanii GMW i innych przedsięwzięciach 

realizowanych w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – 

CEDUR oraz realizacji wszystkich czynności i zobowiązań związanych z ich organizacją. 


