Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z administracją polską częścią rejestru Unii

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO) – Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: IOŚ-PIB)
jako Administrator danych osobowych przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do administrowania polską częścią rejestru Unii (dalej: rejestr Unii), o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
I.

Administrator danych
Administratorem zbieranych danych osobowych jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
(dalej: IOŚ-PIB), z siedzibą przy ul. Kruczej 5/11 d, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.
W zakresie przedmiotowego zbioru danych osobowych (tj. danych zbieranych na potrzeby administrowania polską
częścią rejestru Unii) adresem do korespondencji administratora danych jest: ul. Chmielna 132/134, 00-805
Warszawa.

II.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Z inspektorem ochrony danych w IOŚ-PIB można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail:
iodo@ios.edu.pl lub adres korespondencyjny administratora danych.

III.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. (c) RODO, w celu realizacji przez IOŚ-PIB procedury
należytej staranności przy identyfikacji posiadaczy rachunków lub potencjalnych posiadaczy rachunków w polskiej
części rejestru Unii. Procedura identyfikacji ww. podmiotów wykonywana jest w ramach zadania wskazanego w art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
polegającego na zarządzaniu zbiorem rachunków w rejestrze Unii podlegających jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane przetwarzane są w szczególności w celu:
•
Zapewnienia należytej staranności przy weryfikacji i identyfikacji tożsamości osób fizycznych mających dostęp
do rejestru Unii;
•
Okresowej weryfikacji użytkowników poprzez powtarzanie procedury identyfikacyjnej;
•
Zmniejszenia ryzyka wykorzystania rejestru Unii do nadużyć polegających na oszustwach finansowych, praniu
pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu;
•
Zapewnienia ochrony rejestru Unii poprzez powiązanie profilu użytkownika systemu informatycznego
z tożsamością rzeczywistej osoby;
•
Archiwizacji i umożliwienia odtworzenia historii rachunku utrzymywanego w rejestrze Unii na wniosek
uprawnionych organów krajowych lub uprawnionych organów ścigania Unii Europejskiej;
•
Dokumentowania historii rachunku w rejestrze Unii i umożliwienia współpracy IOŚ-PIB z odpowiednimi
organami krajowymi wyznaczonymi do rozpoznawania i ścigania oszustw finansowych, prania pieniędzy
i finansowania terroryzmu poprzez monitorowanie transakcji przeprowadzonych przez użytkownika rejestru Unii;
•
Prowadzenia korespondencji z przedstawicielami podmiotu posiadającego rachunek w rejestrze Unii.

IV.

Udostępnianie danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych jest Komisja Europejska oraz podmioty wymienione w art. 110 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (UE) NR 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
Dane osobowe, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, mogą być ujawniane podmiotom
świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
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V.

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych
Dane osobowe pochodzą z formularza wniosku o wpis danych do rejestru Unii oraz z dokumentów stanowiących
załączniki do wniosku.
Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dane
zawarte w dokumencie tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny), adres poczty elektronicznej, nr telefonu
komórkowego i stacjonarnego, adres zamieszkania i/lub zameldowania i/lub służbowy, PESEL, informacje pochodzące
z rejestru karnego.

VI.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na
administratorze danych, co najmniej przez okres 15 lat od zamknięcia rachunku w rejestrze Unii.

VII.

Prawa osób, których dane są przetwarzane
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do
sprostowania danych (w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), a także w uzasadnionych przypadkach, ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (prawo to ograniczone jest na gruncie art.17 ust.3 lit (b), (d) i (e) RODO).
Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez użytkownika rejestru Unii może skutkować
obowiązkiem (po stronie posiadacza rachunku) niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej
ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
IOŚ-PIB dokłada wszelkich starań aby zapewnić, że dane osobowe przez niego przetwarzane są dokładne, aktualne
i prawdziwe z wyłączeniem przetwarzania w celach archiwizacyjnych i przetwarzania danych historycznych, tj.
przypadków, gdy osoba nie jest aktywnym użytkownikiem rejestru Unii.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W ramach przetwarzania danych osobowych przez IOŚ-PIB nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

IX.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych wynika z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania
dostępu lub odebranie dostępu do rachunku w rejestrze Unii, a w szczególnych przypadkach odmowa otwarcia
rachunku.
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