Informacja o ochronie danych osobowych UKE w zakresie wniosku o wydanie pozwolenia
radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych
pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w niniejszym wniosku 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.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefonu: +48 22 53 49 241, e- mail:
iod@uke.gov.pl.
3. Prezes UKE przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych,
wynikających między innymi z:
a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
b) ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
c) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
e) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
f) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych
osobowych lub kategoriom odbiorców:
a) podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
b) 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, podmioty świadczące na rzecz UKE usługi doradcze, audytowe i pomoc
prawną),
c) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą).
5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązku prawnego Prezesa
UKE, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjnoarchiwalnych UKE, przyjętych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, tj. w przedmiotowej sprawie przez 10 lat.
6. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) 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,
b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i
zasadach określonych w art. 16 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. 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 e-mail 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.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych.
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