Klauzula informacyjna
w związku z zaproszeniem do udziału w Konkursie o Nagrodę Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego
Zgodnie z 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 Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego („UKNF” lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-549), przy
ul. Pięknej 20. Z administratorem 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 zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres
korespondencyjny Administratora.
3. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora opisanego w pkt 4 poniżej – przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji
Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego lub
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest kontakt w związku
z przeprowadzeniem Konkursu, o którym mowa w pkt 3.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez UKNF ze stron internetowych
jednostek, które mają prawo do nadawania stopni naukowych doktora.
6. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: dane
identyfikujące (imię i nazwisko) oraz dane teleadresowe (adres e-mail, numer telefonu).
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na
rzecz administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
9. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.
10. Ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją.
11. 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.
12. Dane osobowe Pani/Pana nie będą wykorzystywane do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

