Wniosek o udostępnienie, poprawienie, usunięcie lub zablokowanie danych
osobowych zebranych w ramach amerykańskiego programu śledzenia
środków finansowych należących do terrorystów - Terrorist Finance
Tracking Program (TFTP)
Informacja
Artykuł 15 Umowy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych
z komunikatów finansowych do celów
Programu śledzenia środków finansowych
należących do terrorystów (dalej zwana umową TFTP) przewiduje możliwość złożenia
wniosku o dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach umowy TFTP. Artykuł 16
przewiduje natomiast możliwość złożenia wniosku o zmianę, usunięcie lub zablokowanie
danych osobowych, które są niedokładne lub są przetwarzane niezgodnie z postanowieniami
umowy TFTP. Art. 15 i 16 wskazują, że Pana/Pani krajowy organ ochrony danych osobowych
będzie działał jako pośrednik w kontaktach z Departamentem Skarbu Stanów Zjednoczonych
Ameryki, który jest administratorem TFTP.
Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani złożyć wniosek zgodnie z art. 15 lub art. 16 umowy TFTP,
uprzejmie proszę o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza potwierdzającego
tożsamość(formularz A), jak też formularzy wniosków (formularz B lub C) oraz
upoważnienia (formularz D). To są informacje, które są wymagane przez Departament Skarbu
Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia pogłębionej analizy/oceny i udzielenia
odpowiedzi na Pana/Pani wniosek.
Potwierdzenie tożsamości
Pański/Pani krajowy organ ochrony danych osobowych musi mieć pewność, że jest Pan/Pani
tym, za kogo się podaje. W związku z tym wymagane jest potwierdzenie tożsamości poprzez
przedstawienie kopii prawa jazdy, paszportu, dowodu tożsamości lub innego oficjalnego
dokumentu zawierającego Pana/Pani fotografię oraz podpis. W aneksie 2 znajduje się lista
dokumentów potwierdzających tożsamość w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.
Krajowy organ ochrony danych osobowych potwierdzi Pana/Pani tożsamość na podstawie
informacji, które Pan/Pani przedstawi. Kopia Pana/Pani dokumentu potwierdzającego
tożsamość nie zostanie przesłana do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, ale
pozostanie on w organie ochrony danych osobowych. Nie później niż 6 miesięcy po tym jak
sprawa związana z Pana/Pani wnioskiem na podstawie art. 15 lub art. 16 zostanie zamknięta,
kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość zostanie zniszczona1.
Powyższa procedura ma zastosowanie tylko do obywateli państw Unii Europejskiej i osób ze
stałym pozwoleniem na pobyt w jednym z państw Unii Europejskiej.
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Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest Pan/Pani w stanie lub nie chce Pan/Pani przedstawić kopii dokumentu
potwierdzającego tożsamość, może Pan/Pani umówić się na spotkanie w celu osobistego przedstawienia
dokumentu. W tej sytuacji potwierdzenie Pana/Pani tożsamości zostanie przeprowadzone w biurze organu
ochrony danych osobowych.

Procedura
W celu złożenia wniosku o udostępnienie danych, konieczne jest przesłanie do Pana/Pani
krajowego organu ochrony danych osobowych (patrz aneks 1) oryginałów następujących
dokumentów:
 Formularza dotyczącego potwierdzenia tożsamości (Formularz A) – całkowicie
wypełnionego i podpisanego;
 Formularza dotyczącego udostępnienia informacji na podstawie art. 15 (Formularz B) całkowicie wypełnionego i podpisanego oraz/lub
 Formularza dotyczącego poprawienia, usunięcia lub blokowania na podstawie art. 16
(Formularz C) - całkowicie wypełnionego i podpisanego;
 Formularza upoważnienia (Formularz D) - całkowicie wypełnionego i podpisanego;
 Kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość za zdjęciem (lista w Aneksie 2).
Może Pan/Pani dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące Pana/Pani wniosku
w oddzielnym dokumencie. Proszę wyraźnie wskazać czy zgadza się Pan/Pani na jego
przekazanie do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bez takiego
wyraźnego wskazania, dodatkowe informacje będą przechowywane przez krajowy organ
ochrony danych osobowych i nie będą udostępnianie Departamentowi Skarbu Stanów
Zjednoczonych w celu ułatwienia załatwienia Pana/Pani sprawy.
Po otrzymaniu Pana/Pani wniosku, krajowy organ ochrony danych osobowych przekaże
formularz D i B i/albo C do Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. Krajowy organ
ochrony danych osobowych będzie informował Pana/Panią o przebiegu procedury oraz po
otrzymaniu odpowiedzi z Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, krajowy organ
ochrony danych osobowych przekaże ją Panu/Pani bez zbędnej zwłoki. Jednakże, proszę brać
pod uwagę, że z uwagi na naturę Programu śledzenia środków finansowych należących do
terrorystów odpowiedź na Pana/Pani wniosek w sprawie udostępnienia danych może być
bardzo ograniczona.
Dodatkowe informacje
Dalsze informacje o umowie TFTP oraz wnioskach na podstawie art. 15 lub art. 16, dostępne
są na stronie internetowej: www.treasury.gov/tftp.

