Polityka przetwarzania danych osobowych podmiotów gospodarczych
pozyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych
1. Administratorem danych jest Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008723, NIP: 8960005673, kapitał zakładowy w wysokości: 1.020.883.050
złotych, który został w pełni wpłacony.
2. Z Bankiem można skontaktować się korespondencyjnie: ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław, a także poprzez kontakt
telefoniczny: 1 9999, 781 119 999 (dla dzwoniących z Polski) lub: +48 61 81 1 9999 (dla dzwoniących z zagranicy), oraz
kontakt elektroniczny pod adresem email: kontakt@santander.pl.
3. W Banku wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email:
iod@santander.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Robotnicza 11 (53-607 Wrocław), z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
4. Państwa dane osobowe będą przez Bank przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Bank polegają m. in. na: prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów
i usług podmiotów z grupy kapitałowej Banku, wykonywaniu analiz i statystyk oraz raportowaniu wewnętrznym na potrzeby
podmiotów należących do grupy kapitałowej Banku, a także budowaniu modeli ryzyka kredytowego.
5. Bank będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie pokrywającym się z katalogiem Państwa danych osobowych
przetwarzanych przez Bisnode D&B Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, www, dane o
prowadzonej działalności gospodarczej, w tym teleadresowe, przedmiot działalności.
Bank nie będzie przetwarzał żadnych wrażliwych danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących
oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4
powyżej, tj. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują – za wyjątkiem sprzeciwu na
przetwarzanie danych dla celów marketingowych - (wskazane w art. 21 RODO) przesłanki umożliwiające dalsze przetwarzanie
danych przez Bank.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank innym odbiorcom w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku lub strony trzeciej.
Odbiorcami, o których mowa powyżej, mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Banku, podmioty
ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty należące do
grupy kapitałowej Banku, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Banku oraz ich upoważnieni pracownicy
i współpracownicy.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Bank do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
9. Przysługuje Państwu wobec Banku prawo do: (1) żądania dostępu do danych osobowych, (2) żądania sprostowania danych
osobowych, (3) żądania ograniczenia przetwarzania, (4) żądania usunięcia danych osobowych, (5) żądania przenoszenia
danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody (w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (6) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w art. 21 RODO, (7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu oceny pewnych aspektów osobistych
(profilowanie). Robimy to w celu dostosowania wobec Państwa informacji dotyczących produktów (profilowanie oferty
marketingowej). Oceny dokonywane są w oparciu o dane osobowe wskazane w pkt 5 powyżej. W takich przypadkach
przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem
bezpośrednim. Ponadto przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany w celu dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu. Konsekwencją dokonanej oceny w powyższym przypadku jest automatyczne zakwalifikowanie do
grupy ryzyka. Kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązywaniem
relacji.
11. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Bisnode D&B Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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