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Departament Prawny

Warszawa, 17 września 2020 r.

DPR.0143.328.2020

Pani Katarzyna Szymielewicz                                                                                                                                                                              

fundacja@panoptykon.org 

Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na wniosek z dnia 7 września  2020 r., dotyczący dalszych działań Urzędu 
w sprawie weryfikacji sposobu realizacji uprawnień wynikających z art. 70 a Prawa 
Bankowego przez banki, uprzejmie informuję, że planowane było spotkanie robocze 
z przedstawicielami Związku Banków Polskich w przedmiocie realizacji art. 70 a Prawa 
bankowego. Jednak w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 
termin spotkania uległ przesunięciu. 

Planowany nowy termin spotkania to wrzesień/październik 2020 r.

Z poważaniem

Danuta Wieczorek
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
/podpisano elektronicznie/
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 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), informujemy, że:

Administrator Danych 
Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-
950 Warszawa.

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

mailto:iod@uokik.gov.pl
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Danych UOKiK
Cele przetwarzania 
danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku na 
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w celu 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
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 (RODO).

Informacja o 
odbiorcach danych 
osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z 
prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.

Okres przechowywania 
danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja 
kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 
z późn. zm.), według której okres ten wynosi 10 lat od końca roku, w 
którym zakończono sprawę. 

Uprawnienia z art. 15-
19 ogólnego 
rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych 
osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia 
danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z 
prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania 
się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie 
krajowym.

Prawo do wniesienia 
skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora 
narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679.

Informacja o 
dobrowolności lub 
obowiązku podania 
danych osobowych

Podanie danych osobowych (kontaktowych) jest dobrowolne w zakresie 
niezbędnym do udzielenia wnioskodawcy informacji publicznej. Brak 
podania danych osobowych nie wpływa na możliwość udzielenia 
wnioskodawcy informacji publicznej. 
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