
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Bank Polski, mający siedzibę w Warszawie, 

przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa. 

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 www.nbp.pl/RODO 

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana 

skargi/wniosku/listu/petycji. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 ust 1. lit a 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 „RODO”) oraz  art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  w związku z ustawą 

z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z ustawą z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach. 

5. Nie wymagamy podania danych szczególnych kategorii tzw. danych wrażliwych w tym danych np. o stanie 

zdrowia, jednakże w przypadku gdy wskaże Pani/Pan takie dane w skardze/wniosku/liście/petycji uznaję się, 

że podstawą przetwarzania danych będzie art. 9 ust. 2 lit a RODO.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,  

w tym do profilowania. 

7. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne dla 

Narodowego Banku Polskiego, przekazanie danych jest realizowane na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające przetwarzają je wyłącznie na polecenie NBP, czyli nie 

są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, z zastrzeżeniem, iż okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres  trwania wymagalności 

ewentualnych roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 20.  

10. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, może być ona wycofana w dowolnym czasie, 

 a jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości rozpatrzenia 

Pani/Pana sprawy przez Narodowy Bank Polski. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych 

w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

12. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów 

prawnych z zakresu ochrony danych osobowych. 

13. Jeśli Pani/Pan potrzebuje dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub Pani/Pan chce 

skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z: Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: 

iod@nbp.pl. 

 


