
Informacja o ochronie danych osobowych  

Uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą 
w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. 

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu:  

+48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny pod adresem: 
http://www.uke.gov.pl/formularz-kontaktowy/. 

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefonu: +48 22 53 49 241, email: iod@uke.gov.pl. 

3. Prezes UKE przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (wysłanego zgłoszenia) 
w celu zorganizowania i przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu Centrum Reputacyjne 
Komunikacji Elektronicznej (CRKE). Podanie danych osobowych w zakresie – imię, nazwisko, adres e-mail jest 
dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w prezentacji. 

4. Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych 
osobowych lub kategoriom odbiorców: 

a. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu UKE na podstawie zawartej z UKE umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE 
lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć 
telekomunikacyjną UKE), 

b. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące 
działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Po tej dacie dane 
zostaną usunięte. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych, przysługuje Państwu: 

a. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b. prawo do usunięcia danych – w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, 

c. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to 
miejsce uzyskanie dostępu do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

d. prawo do uzyskania kopii danych osobowych, 

e. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie 
i zasadach określonych w art. 16 RODO,  

f. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.  

Z tych praw mogą Państwo skorzystać: 

a. składając wniosek bezpośrednio w UKE (w Centrali pod adresem wskazanym w pkt 1 lub jednej z delegatur 
UKE znajdujących się w każdym województwie – adresy delegatur znajdziecie Państwo na stronie 
www.uke.gov.pl), 

b. wysyłając emaila na adres: iod@uke.gov.pl. 

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. 

Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych. 


