Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, mający siedzibę
w Warszawie (01-211) przy ul. Giełdowej 7/9.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez formularz
kontaktowy pod adresem https://www.uke.gov.pl/formularz-kontaktowy/ok.html,
telefonicznie pod numerem +48 22 33 04 000 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

PRZETWARZAJĄCY
DANE

Przetwarzającym dane jest: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować poprzez email iod@uke.gov.pl, telefonicznie pod numerem
+48 22 53 49 241 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Dane inwentaryzacyjne w systemie SIIS zbierane są na podstawie art. 29 ustawy
z dn. 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.
2010 Nr 106 poz. 675 z późn. zm.). Inwentaryzacja obejmuje:
1) informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych
zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach
rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu
o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne
zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu;
2) pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami
telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie
szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem łączy
światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi
kolokację.
Do przekazywania danych zobligowane są:
1) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem
podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.),
2) podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej,
3) przedsiębiorcy telekomunikacyjni.
Szczegółowy zakres gromadzonych danych określa rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji
infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. 2014 poz. 276).
Zakres danych osobowych obejmuje:
1) dane przedsiębiorców (nazwę podmiotu, numery identyfikacyjne: NIP,
REGON, RPT, RJST, KRS, adres siedziby, adres e-mail, adres WWW),
2) dane osoby przekazującej informacje (imiona, nazwisko, numer telefonu,
numer faksu, adres e-mail),
3) adresy gospodarstw domowych oraz miejsc prowadzenia działalności
gospodarczej.
Dane zbierane w ramach inwentaryzacji są niezbędne do realizacji zadań
Prezesa UKE określonych w art. 192 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

ODBIORCY
DANYCH

Zbierane dane osobowe służą przede wszystkim realizacji zadań Prezesa UKE.
Na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dane
przedsiębiorców oraz adresy gospodarstw domowych i miejsc prowadzenia
działalności gospodarczej są jawne i udostępniane publicznie m.in. w serwisach:
https://danepubliczne.gov.pl/, https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia
corocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług szerokopasmowych, w ramach
której zostały wprowadzone do systemu SIIS.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez podmioty zobowiązane jest obowiązkowe,
gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

