Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950
Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i
których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez Bank w celu realizowania czynności
bankowych i innych czynności stanowiących przedmiot działalności Banku oraz w celu wypełnienia
usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z przepisów prawa, za które uważa się w
szczególności: marketing dotyczący własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.
Bank informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, w tym do Związku Banków Polskich z siedzibą przy ulicy Kruczkowskiego
8, 00-380 Warszawa i Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą przy ulicy Modzelewskiego 77a, 02679 Warszawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego
wykonania czynności bankowej lub realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz przepisami wewnętrznymi Banku.
Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
Ponadto Bank informuje, że:
1. w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem
Stowarzyszenia na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), dostęp do
danych osobowych uczestników tych transakcji może mieć administracja rządowa Stanów
Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych
pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji
przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych
danych,
2. podane przez Pana/Panią dane osobowe zawarte we wnioskach o produkty lub usługi bankowe w przypadku ich negatywnego rozpatrzenia - będą przetwarzane przez Bank w celach
archiwalnych przez okres przewidziany przepisami prawa oraz w celu oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego,
3. podane przez Pana/Panią dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji planowanej
współpracy w przypadku jej niepodjęcia i/lub jej zakończenia – będą przetwarzane przez Bank w
celach archiwalnych przez okres przewidziany przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.).
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