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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) („RODO”), Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Bank, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Bankiem na adres
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez:
daneosobowe@bankhandlowy.pl lub pisemnie na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 16.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych:
1.

2.
3.

4.

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe na Pani/Pana żądanie w celu podjęcia działań zmierzających
do zawarcia umowy z Bankiem, w tym w celach marketingu produktów i usług Banku oraz podobnych
produktów i usług oferowanych przez partnerów Banku, a także przedstawienia oferty, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie Banku i partnerów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku, gdy w wyniku ww. działań wyrazi Pani/Pan chęć zawarcia umowy z Bankiem, Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zawarcia
umowy z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) w przypadku zainteresowania produktami o charakterze kredytowym oferowanymi przez Bank:
i)
w celach związanych z dokonaniem oceny zdolności kredytowej lub analizy ryzyka
kredytowego (zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub
art. 70 ustawy – Prawo bankowe);
ii) w celu przekazywania informacji do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4
ustawy - Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) z siedzibą
w Warszawie, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, a także do biur informacji
gospodarczej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
działalności bankowej, w tym:
i)
wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tzw. “ustawa AML”);
ii) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank
na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań
skierowanych do Banku.
Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych
dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych
interesów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Bank produktów
i usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań z Bankiem, badaniem Pani/
Pana satysfakcji ze świadczonych usług;
b) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Banku na zasadach
określonych w art. 9 i nast. Prawa bankowego;
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c)

5.

w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów
przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub
wykrycia przestępstw na zasadach określonych w art. 106d i nast. Prawa bankowego;
d) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej
ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych
w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności Banku
dla celów przestępczych;
e) jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych,
a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu
dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
f) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania w ramach Banku.
W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych Bankowi
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do kontaktu z Panią/Panem w celu
przedstawienia oferty Banku, a także, jeśli to znajdzie zastosowanie, do późniejszego zawarcia umowy
między Panią/Panem a Bankiem. W zakresie pozostałych celów wymienionych w pkt. II powyżej obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów
prawa lub realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
b) podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji
gospodarczej, a także innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te
są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych;
c) podmiotom wspierającym Bank w jego procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Banku (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom
Banku;
d) Związkowi Banków Polskich.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów
przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla realizacji przez Bank uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym
w pkt. II powyżej. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla innych celów
niż wskazanych w pkt. II powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie
decyzji
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy
lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
W zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty oraz do zawarcia umowy między Panią/Panem a Bankiem
bądź wykonania przez Bank obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą
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być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji, w tym profilowaniem, które mogą wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w inny istotny
sposób wpłynąć na Pani/Pana sytuację. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:
1.
W ramach dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z ustawą
AML, Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w procesie „Poznaj swojego Klienta”, który odbywa
się na etapie nawiązywania relacji, a także później, w ramach cyklicznych przeglądów. W ramach
profilowania, m.in. na podstawie okoliczności takich jak rodzaj potencjalnego klienta, stosunków
gospodarczych, rodzaju produktów, historii transakcji, ryzyka geograficznego oraz weryfikacji czy
potencjalny klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML
oraz czy wcześniej wykazywał aktywność podwyższonego ryzyka (np. uprzednio zgłaszane transakcje
do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - GIIF) ustala się lub zmienia poziom ryzyka dla
danego potencjalnego klienta. Jeżeli w wyniku takiego profilowania dojdzie do zakwalifikowania Pani/
Pana do kategorii osób podwyższonego ryzyka, Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z Panią/
Panem celem zebrania dodatkowych informacji. Ponadto, w wyniku takiej kwalifikacji na etapie
nawiązywania relacji może dojść do odmowy zawarcia umowy z Panią/Panem;
2. W odniesieniu do przedstawienia przez Bank oferty na produkty o charakterze kredytowym, Pani/
Pana dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów przeprowadzanie oceny Pani/Pana zdolności
kredytowej i/lub analizy ryzyka kredytowego. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej odbywa się
na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana we wniosku o zawarcie umowy z Bankiem oraz
informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej. Zakres wykorzystywanych danych
obejmuje informacje o Pani/Pana bieżących zobowiązaniach oraz informacje dotyczące historii obsługi
innych produktów i usług, w tym dane zawarte w bazach BIK oraz biur informacji gospodarczej. W procesie
oceny zdolności i wiarygodności kredytowej wykorzystywane są modele statystyczne, w wyniku czego
zostaje wskazana Pani/Pana zdolność i wiarygodność kredytowa do zaciągania zobowiązań względem
Banku. W przypadku wykazania w ten sposób braku lub niewystarczającej zdolności lub wiarygodności
kredytowej do zaciągnięcia danego zobowiązania, Bank nie będzie mógł zaoferować Pani/Panu określonych
produktów o charakterze kredytowym lub odmówi Pani/Panu udzielenia produktu kredytowego.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Bank pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane
przez Bank przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
1.
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku
gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
(ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba,
której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane
dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (i) zaistnieją
przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest
na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Banku, o którym
mowa w pkt. II powyżej.
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VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/
Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub
organizacji międzynarodowych
Bank w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana
dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. np. USA, Singapur, Indie, Chiny, Hong Kong,
Kanada i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Co do zasady, przekazanie danych
poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których
treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy
ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych
(lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem Banku.
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Klauzula informacyjna
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c
oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje
się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych przez BIK.
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta
BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum
Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
•
wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych są przepisy Prawa bankowego;
•
statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę
podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów
Prawa bankowego;
•
w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4
Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
•
w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający
na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi
roszczeniami.

Kategorie
przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
•
dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości,
data urodzenia, obywatelstwo;
•
dane adresowe i teleadresowe,
•
dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data
powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne
i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania
na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania
zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia
zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków
kredytowych.

Źródło pochodzenia
danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.

Okres przez który dane
będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
•
dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu
– tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa
w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat
po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK
– przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
•
dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a
ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia
zobowiązania;
•
dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat
od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK –
przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
•
dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia
Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa
bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności
przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot
dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora
Sądowego i Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane
na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj.
do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.

Klauzula informacyjna
Loyalty Partner Polska sp. z o.o i BP Europa SE, Oddział w Polsce
Kto jest administratorem Twoich danych i w jaki sposób będzie je wykorzystywał?
Twoje dane przetwarzane będą przez współadministratorów:
PAYBACK czyli Loyalty Partner Polska sp. z o.o. (ul. Towarowa 28, 00–839 Warszawa)
oraz
BP czyli BP Europa SE, Oddział w Polsce (ul. Jasnogórska 1, 31–358 Kraków)
którzy, będą przetwarzać Twoje dane dla następujących celów związanych z zarządzaniem członkostwem w Programie PAYBACK:
1.

rejestracja do Programu PAYBACK,

2.

prowadzenie komunikacji systemowej,

3.

zarzadzanie zgodą,

4.

prowadzenie działań marketingowych – w tym prezentowanie reklam towarów lub usług Partnerów Programu PAYBACK lub

5.

ocena niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (poprzez profilowanie), analiz
rynkowych oraz statystycznych.

PAYBACK i BP w związku z zawarciem umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, wspólnie i w porozumieniu uzgodniły wypełnianie
poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe uregulowania dotyczące
współadministrowania danymi osobowymi można znaleźć pod adresem https://www.payback.pl/uzgodnienia–wspoladministratorow
Ponadto PAYBACK działając, jako niezależny administrator będzie przetwarzał i zarządzał:
1.

Twoimi Danymi Transakcyjnymi (tj. numer karty PAYBACK, liczba przyznanych Punktów, liczba umorzonych Punktów)

2.

Twoją rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

BP może również przetwarzać Twoje Dane Osobowe jako niezależny administrator w innym celu, o czym zostaniesz stosownie poinformowany.

Jakim podmiotom mogą by ujwanione Twoje dane?
Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom trzecim takim jak organy administracji państwowej jeżeli będziemy do tego zobowiązani
na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownej umowy naszym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji kampanii
marketingowych, serwisowaniu oprogramowania, dostarczaniu usług teleinformatycznych, a także firmom kurierskim i pocztowym oraz
dostawcom usług prawnych i doradczych.
Twoje dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane są chronione w oparciu o standardowe
klauzule ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. nr 2010/87/UE
(Dz. Urz. UE L 39 z 12.02.2010).

Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy jako współadministratorzy przetwarzać Twoje dane osobowe podane na niniejszym formularzu oraz PAYBACK jako niezależny
administrator dane o transakcjach dokonywanych za pomocą karty lub numeru PAYBACK (w tym: numer karty PAYBACK, liczba przyznanych
Punktów, liczba umorzonych Punktów) – tzw. Dane Transakcyjne.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziesz mógł/mogła cieszyć się wszystkimi funkcjonalności
Programu PAYBACK. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jakie dane i zgody potrzebne są do poszczególnych funkcjonalności zajrzyj
na stronę https://www.payback.pl/ochrona–danych.

Na czym polega profilowanie?
W ramach tzw. profilowania będziemy dokonywać analizy i oceny informacji zgromadzonych o Tobie, próbując określić na ich podstawie,
jakie oferty i promocje mogą Cię najbardziej zainteresować. Wpływać to będzie bezpośrednio na to, jakie treści będą się wyświetlać
w trakcie Twojej wizyty na stronie programu PAYBACK, w aplikacji mobilnej, w newsletterach oraz innych stosowanych przez nas kanałach
komunikacji. W związku z tym, że profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne dokonywane jest w granicach uzasadnionego interesu
współadministratorów w każdej chwili możesz zgłosić nam swój sprzeciw wobec takich działań.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
1.

dla PAYBACK, działającego jako współadministratora, niezbędność wykonania umowy przedmiotem, której jest Program PAYBACK
(Regulamin PAYBACK) dotyczy:
– rejestracji do Programu PAYBACK,
– prowadzenia komunikacji systemowej,
– zarzadzanie zgodą,
– zarządzenia Danymi Transakcyjnymi (przyznawanie punktów PAYBACK);
– rezygnacja z uczestnictwa w Programie PAYBACK.

Ponadto PAYBACK działający, jako samodzielny administrator, będzie również na podstawie łączącej Was relacji umownej (Regulamin
PAYBACK) przetwarzał i zarządzał Twoimi Danymi Transakcyjnymi oraz Twoja decyzją o rezygnacji z uczestnictwa w Programie PAYBACK.

2.

dla PAYBACK i BP, działających jako wspoładministratorów, stosowna zgoda o ile została przez Ciebie udzielona, dotycząca:
– prowadzenia działań marketingowych – w tym prezentowania reklam towarów lub usług Partnerów Programu PAYBACK;

3.

dla PAYBACK i BP, działających jako współadministratorów, ich prawnie uzasadniony interes, dotyczący:
– profilowania, oceny niektórych informacji o Tobie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (poprzez
profilowanie), analiz rynkowych oraz statystycznych
Ponadto, BP jako współadministrator, działając na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, przetwarza dane w celach:
– rejestracji do Programu PAYBACK,
– prowadzenia komunikacji systemowej,
– zarzadzanie zgodą.

Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać:
W celu prowadzenia programu PAYBACK – dopóki będziesz pozostawać członkiem tego programu;
W celu prezentowania Ci ofert towarów i usług (w tym ofert Partnerów Programu) – dopóki nie cofniesz swojej zgody na takie działania;
W celu profilowania, analiz rynkowych i statystycznych – dopóki nie złożysz sprzeciwu wobec takich działań.
Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane także przez czas, w którym będziesz mógł/a wnieść przeciwko nam reklamację lub pozew
do sądu.

Jakie uprawnienia Ci przysługują?
W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych (w tym otrzymać ich kopię), żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania (w określonych przepisami sytuacjach), a także przeniesienia danych do wskazanego przez Ciebie administratora
danych osobowych, jak również wnieść skargę, na to w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, do organu właściwego dla ochrony danych
osobowych.
W każdej chwili możesz cofnąć zgody w szczególności za pośrednictwem:
– ustawień „Mojego konta” na stronie www.payback.pl;
– Biura Obsługi PAYBACK pisząc na adres: ul Mszczonowska 36, 96–200 Rawa Mazowiecka, korzystając z formularza kontaktowego pod
adresem www.payback.pl/centrum–pomocy/kontakt lub dzwoniąc pod numer 801 044 440*.
* koszt połączenia według taryfy operatora

Jak się z nami skontaktować?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym jak przetwarzamy Twoje dane, lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień,
możesz skontaktować się z nami pisząc na jeden z poniższych adresów e–mail:
dla PAYBACK – mojedane@payback.net lub dla BP – dane@bp.com
Nasi dedykowani specjaliści dbający o bezpieczeństwo Twoich danych (w tym Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych) z chęcią
odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

