Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób
wchodzących na teren obiektów bankowych NBP1.
Administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie
przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 („NBP”).
Inspektor ochrony danych.
W NBP wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem
adresu poczty elektronicznej: iod@nbp.pl lub drogą pocztową na adres siedziby administratora danych
osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej:
www.nbp.pl/RODO.
Podstawa, cel i czas przechowywania, zbieranych danych osobowych.
W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów
bankowych NBP, mienia oraz informacji niejawnych znajdujących się w tych obiektach, niezbędne jest
rejestrowanie pobytu osób wchodzących i przebywających na terenie NBP oraz uwiarygodnienie ich
tożsamości. W tym celu w NBP prowadzona jest ewidencja wejść i wyjść do/z obiektów bankowych
NBP oraz wydawane są przepustki uprawniające do przebywania na terenie obiektów bankowych NBP.
Dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od
chwili ich pozyskania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez NBP są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z art. 46 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, art.
36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie służb i organów państwowych.
Państwa dane osobowe będą powierzane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych na
rzecz podmiotów obsługujących systemy teleinformatyczne i sieć teleinformatyczną NBP oraz
świadczących usługi ochrony osób i mienia na rzecz NBP.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych,
ani do innych państw (wewnątrz i poza Unią Europejską) i organizacji międzynarodowych.
Akceptacja zasad wydania przepustki.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia
wydanie przepustki i w konsekwencji wstęp na teren obiektów bankowych NBP.
Przyjęcie przepustki osobowej jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania Państwa danych
osobowych przez NBP na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.
Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
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Zgodnie z Uchwałą nr 3/2016 Zarządu NBP z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kontroli ruchu osobowego i materialnego w obiektach
bakowych NBP - „obiekt bankowy NBP - to budynek i inne obiekty budowlana, wraz z użytkowanym terenem, będące własnością NBP lub
pozostające we władaniu NBP na podstawie tytułu prawnego, które w całości lub w części zajmowane są przez jednostkę organizacyjną NBP.”

Prawa osób wstępujących i przebywających na terenie obiektu bankowego NBP.
NBP zapewnia wszystkim osobom przebywającym na terenie obiektów bankowych NBP możliwość
realizacji ich uprawnień wynikających z RODO, tj.:
a) prawa żądania dostępu do danych,
b) prawa do sprostowania danych,
c) prawa do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawa do ograniczenia przetwarzania,
e) prawa do przenoszenia danych,
f) prawa wniesienia sprzeciwu.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają
Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa).
Szczegółowe informacje o zasadach wstępu i przebywania na terenie obiektach bankowych NBP
zawarte są w przepisach Instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego dedykowanej dla
danego obiektu bankowego NBP oraz w przepisach wewnętrznych NBP z zakresu ochrony danych
osobowych. NBP zapewnia wgląd do tych dokumentów na prośbę osoby, której dane dotyczą.

