Lp.
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Nazwa zbioru

Zbiór Klientów ING Banku
Śląskiego Spółka Akcyjna

Administrator danych Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru
i adres jego siedziby
na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Wykaz podmiotów dostępny w siedzibie Banku (ABI)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
danych

Art. 23 ust. 1 punkt 3
Art. 27 ust. 2 punkt 5
Art. 27 ust. 2 punkt 1

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie działalności bankowej, w tym wykonywanie czynności
bankowych w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe.
Wykonywanie analiz o charakterze statystycznym i prezentowanie ich
wyników klientom Banku, którzy na powyższe wyrazili zgodę.

ING Bank Śląski S.A.
2 Zbiór Klientów archiwalnych ING ul. Sokolska 34
Bank Śląski Spółka Akcyjna
40-086 Katowice

Wykaz podmiotów dostępny w siedzibie Banku (ABI)

Art. 23 ust. 1 punkt 2
Art. 27 ust. 2 punkt 5
Art. 27 ust. 2 punkt 1

Dane ze zbioru służą celom archiwalnym, tj. przechowywaniu danych
osobowych po wygaśnięciu umowy.

Zbiór osób, do których ING Bank ING Bank Śląski S.A.
3 Śląski Spółka Akcyjna kieruje
ul. Sokolska 34
oferty marketingowe
40-086 Katowice

OUTSOURCING PARTNER, ul. Kwitnącego Sadu 9, 02-202
Warszawa
RHENUS DATA OFFICE POLSKA, al. Katowicka 66, 05-830
Nadarzyn
Contact Center Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15a, 02-273
Warszawa
4EVERNET, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice
ARCHIDOC, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
Contact.pl Sp. z o.o., Przylesie 32, 05-110 Jabłonna
TELMON, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź
GONG, ul. Długosza 2, 44-100 Gliwice
DIMAR POLSKA, ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź
ABA PAPIER INT., ul. Heyki 27, 70-631 Szczecin
Inforsys S.A, al. Jana Pawła II 24, 05-250 Radzymin
e-point SA, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa
Ipsos Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa

Art. 23 ust. 1 punkt 5
wspólnie z
Art. 23 ust. 4 punkt 1
Art. 23 ust. 1 punkt 1

1. Oferowanie produktów i usług ING Banku Śląskiego S.A. oraz usług i
produktów innych podmiotów oferowanych za pośrednictwem Banku
na podstawie statutu.
2. Udostępnianie danych osobowych osoby, której dane Bank
przetwarza innym podmiotom celu przedstawiania informacji
marketingowych dotyczących usług i produktów przez nie
oferowanych.
3. Przestawienia oferty produktów i usług dostosowanej do potrzeb
Klienta.
4. Uczestniczenie w loteriach, konkursach dotyczących oferowanych
przez Bank usług.

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Nazwiska i imiona; Imiona rodziców; Data i miejsce urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny PESEL; Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP); NIP zagraniczny; Miejsce pracy; Zawód; Wykształcenie; Seria i numer dowodu osobistego; Data
ważności dowodu osobistego; Numery telefonów domowych; Numery telefonów komórkowych; Obywatelstwo; Status
dewizowy; Status podatkowy; Status FATCA; Numer TIN/EIN; Status CRS; Dane MIFID; Kraj zamieszkania; Kraj urodzenia; Urząd
Skarbowy; Płeć; Wizerunek osoby (ksero zdjęcia z dokumentu tożsamości); Adres do korespondencji, jeżeli inny niż zamieszkania;
Seria i numer paszportu; Data ważności paszportu; Seria i numer innego dokumentu (Zielona Karta; Legitymacja szkolna,
Legitymacja studencka; Legitymacja ubezpieczeniowa; Prawo jazdy; Karta ubezpieczeniowa; Karta pobytu; Zaświadczenie z
urzędu meldunkowego); Data ważności dokumentów; Stan cywilny; Status mieszkaniowy; Nazwisko panieńskie matki; Informacje
Osoby fizyczne rezydenci i
na temat upadłości; Numery rachunków bankowych; Nazwa Banku; Data otwarcia rachunku; Adres e-mail; Adres IP; Numery kart
nierezydenci, które chcą lub korzystają
płatniczych wraz z kwotami limitów; Numer telefonu służbowego; Rodzaj miejsca pracy/forma prawna pracodawcy; Miesięczne
z produktów bankowych oferowanych
przychody wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy; Historia zatrudnienia (nazwa firmy, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy o
przez Bank
pracę, okres zatrudnienia, rodzaj otrzymywanych świadczeń); Staż pracy u obecnego pracodawcy; Rodzaj umowy o pracę /
status zatrudnienia; Nazwa firmy, adres siedziby, numer telefonu; Posiadane polisy ubezpieczeniowe, posiadane papiery
wartościowe i jednostki uczestnictwa w funduszach, udziały w innych przedsiębiorstwach; Indywidualne numery klienta używane
w systemie informatycznym Banku dla poszczególnych usług bankowych (np. ING Bank Online, Moje ING, HaloŚląski, ING Business
Online); Numery ewidencyjne nie mające żadnych ukrytych znaczeń; Informacje dot. zdolności do czynności prawnych (pełna,
ograniczona, brak); Informacje dotyczące osób, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego; Dane
dotyczące zabezpieczeń kredytów; Nieudokumentowana informacja o śmierci i jej źródło; Data pozyskania udokumentowanej
informacji o śmierci; Udokumentowana data śmierci; Dane dotyczące spadków; Skazania; Orzeczenia o ukaraniu; inne orzeczenia
Nazwiska i imiona; Imiona rodziców; Data i miejsce urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny PESEL; Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP); NIP zagraniczny; Miejsce pracy; Zawód; Wykształcenie; Seria i numer dowodu osobistego; Data
ważności dowodu osobistego; Numery telefonów domowych; Numery telefonów komórkowych; Obywatelstwo; Status
dewizowy; Status podatkowy; Status FATCA; Numer TIN/EIN; Status CRS; Dane MIFID; Kraj zamieszkania; Kraj urodzenia; Urząd
Skarbowy; Płeć; Wizerunek osoby (ksero zdjęcia z dokumentu tożsamości); Adres do korespondencji, jeżeli inny niż zamieszkania;
Seria i numer paszportu; Data ważności paszportu; Seria i numer innego dokumentu (Zielona Karta; Legitymacja szkolna,
Legitymacja studencka; Legitymacja ubezpieczeniowa; Prawo jazdy; Karta ubezpieczeniowa; Karta pobytu; Zaświadczenie z
Osoby fizyczne rezydenci i
urzędu meldunkowego); Data ważności dokumentów; Stan cywilny; Status mieszkaniowy; Nazwisko panieńskie matki; Informacje
nierezydenci, którzy wnioskowali bądź na temat upadłości; Numery rachunków bankowych; Nazwa Banku; Data otwarcia rachunku; Adres e-mail; Adres IP; Numery kart
korzystali z produktów bankowych
płatniczych wraz z kwotami limitów; Numer telefonu służbowego; Rodzaj miejsca pracy/forma prawna pracodawcy; Miesięczne
oferowanych przez Bank.
przychody wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy; Historia zatrudnienia (nazwa firmy, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy o
pracę, okres zatrudnienia, rodzaj otrzymywanych świadczeń); Staż pracy u obecnego pracodawcy; Rodzaj umowy o pracę /
status zatrudnienia; Nazwa firmy, adres siedziby, numer telefonu; Posiadane polisy ubezpieczeniowe, posiadane papiery
wartościowe i jednostki uczestnictwa w funduszach, udziały w innych przedsiębiorstwach; Indywidualne numery klienta używane
w systemie informatycznym Banku dla poszczególnych usług bankowych (np. ING Bank Online, Moje ING, HaloŚląski, ING Business
Online); Numery ewidencyjne nie mające żadnych ukrytych znaczeń; Informacje dot. zdolności do czynności prawnych (pełna,
ograniczona, brak); Informacje dotyczące osób, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego; Dane
dotyczące zabezpieczeń kredytów; Nieudokumentowana informacja o śmierci i jej źródło; Data pozyskania udokumentowanej
Nazwiska i imiona; Data urodzenia; Miejsce urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny PESEL; Numer
Identyfikacji Podatkowej; Miejsce pracy; Zawód; Wykształcenie; Seria i numer dowodu osobistego; Numer telefonu; Nazwa firmy;
Adres siedziby firmy; Adres korespondencyjny; Regon; PKD; Data rozpoczęcia działalności; Adres e-mail; Seria i numer innego
dokumentu; Seria i numer paszportu; Płeć; Indywidualne identyfikatory klientów używane w systemie informatycznym Banku dla
poszczególnych usług bankowych (np. ING Bank Online, Moje ING, HaloŚląski, ING Business Online), numery ewidencyjne nie mające
żadnych ukrytych znaczeń; Indywidualne limity kredytowe wyliczone dla danego Klienta w celu przedstawienia oferty klientom;
Osoby fizyczne rezydenci i
Adres IP komputera; Model telefonu Smartfona lub model Tableta; Logowania do ING Bank Online /Moje ING oraz bankowości
nierezydenci; oraz osoby fizyczne
mobilnych; Maskowane numery kart płatniczych debetowych i kredytowych; Posiadane produkty i usługi w ING Banku Śląskim
prowadzące działalność gospodarczą SA; Salda bieżące i miesięczne oraz średnie miesięczne na rachunkach bieżących, lokatach terminowych, funduszach i rachunkach
(przedsiębiorcy).
kredytowych; Transakcje na rachunkach bieżących, kredytowych oraz transakcje na kartach debetowych i kredytowych;
Zdolność kredytowa; Data otwarcia / zamknięcia rachunku bankowego; Daty otwarcia / zapadalności lokat terminowych; Daty
otwarcia / zamknięcia kredytów; Daty otwarcia / zamknięcia rejestrów funduszy, daty umorzenia funduszy; Agregaty dzienne,
miesięczne dotyczące różnych produktów bankowych oraz transakcji na tych rachunkach; Data ważności dokumentu; Informacje
o preferencjach produktowych klienta; Posiadane produkty i usługi w innych bankach (dane z BIK, ankiet, transakcji itp.);
Posiadane polisy ubezpieczeniowe; Dane dotyczące zabezpieczeń kredytów; Informacja, czy klient jest użytkownikiem platformy
Aleo

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych
Pośrednio z innych źródeł ogólnodostępnych

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy
dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa
Na podstawie przepisów prawa i zawartych umów:
Dane do Biura Informacji Kredytowej są udostępniane cyklicznie w sposób
elektroniczny
Dane do Związku Banków Polskich (Bankowy Rejestr) są przekazywane
pisemnie
Dane do Związku Banków Polskich (Dokumenty Zastrzeżone) są
przekazywane pisemnie
Dane do Funduszy Sekurytyzacyjnych są przekazywane w formie
elektronicznej i papierowej
Dane do Poczty Polskiej są przekazywane manualnie lub elektronicznie za
pomocą dedykowanych aplikacji
Dane do Narodowego Banku Polskiego są przekazywane manualnie lub
elektronicznie za pomocą dedykowanych aplikacji
Dane do Krajowego Rejestru Długów są przekazywane manualnie lub
elektronicznie za pomocą dedykowanych aplikacji

Dane trafiają do zbioru automatycznie ze
zbioru klientów ING Banku Śląskiego S.A. po
zamknięciu produktu /usługi /relacji z klientem
lub w sytuacji odmowy przez bank nawiązania
relacji

Dane do podmiotów Grupy ING są udostępniane elektronicznie, na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

Podmioty Grupy ING: ING Lease (Polska) Sp. z o.o., ING
Commercial Finance Polska S.A., ING Usługi dla Biznesu S.A.

NIE

24.02.2018

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie pisemnych i telefonicznych
zgłoszeń

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

USA

10.06.2016

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

14.03.2017

NIE

24.02.2018

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych, rozmów
telefonicznych oraz formularzy internetowych
Pośrednio z innych źródeł ogólnodostępnych

Zbiór uczestników serwisu
Internetowego Społeczność ING

Art. 23 ust. 1 punkt 1

Dane są przetwarzane w celu prowadzenia Serwisu internetowego, w
tym w celu rejestracji użytkownika na Społeczności ING

Zarejestrowani użytkownicy Serwisu
Internetowego Społeczność ING

Nazwiska i imiona; Adres e-mail

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie formularzy internetowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

RHENUS DATA OFFICE POLSKA, Al. Katowicka 66, 05-830
Nadarzyn
SARE SA, 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 35A
DIVANTE Sp. z o.o., 50-038 Wrocław, ul. Kościuszki 14

Art. 23 ust. 1 punkt 1

Przetwarzanie danych w celu marketingowym dla wykonywania przez
ING Bank Śląski S.A. usług /czynności przewidzianych w ramach Serwisu
Internetowego www.bankujesz-zyskujesz.pl.

Zarejestrowani użytkownicy serwisu
www.bankujesz-zyskujesz.pl

Nazwiska i imiona; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer telefonu; Adres e-mail; Inne adresy wskazane przez Użytkownika

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie formularzy internetowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Przetwarzanie danych w następujących celach:'- proces wyboru
kontrahenta (w tym jego ocena i akceptacja), negocjacje, wybranie
kontrahenta;
- zawarcie i wykonanie umowy w tym prowadzenie sporów związanych
z umową;
- identyfikacja, zapobieganie i analizowanie działań, które mogą mieć
niekorzystny wpływ na Bank, bierne i aktywne korzystanie z
międzybankowych systemów ostrzegania;
- nadanie uprawnień do sprzedaży wskazanych produktów
bankowych.

Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą lub osoba
fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej będące dostawcami lub
partnerami biznesowym Banku, jak
również osoby będące pracownikami
kontrahenta ujawnionego w KRS lub
reprezentantem kontrahenta.

Nazwiska i imiona; Data urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP); Miejsce pracy; Seria i numer dowodu osobistego; Data ważności dowodu osobistego; Numer telefonu; Nazwa podmiotu;
Adres siedziby; Adres korespondencyjny; Adres e-mail; Numer REGON; Numer rachunku bankowego; Stan cywilny; Data wpisu do
CEiDG / Data rozpoczęcia działalności; Informacje o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów; Skazania; Orzeczenia o
ukaraniu; inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Świadczenie usług maklerskich w ramach prowadzonej działalności
maklerskiej na podstawie zezwolenia KNF

Klienci, Pełnomocnicy i Przedstawiciele
Klientów (osób fizycznych i osób
prawnych)

7

Zbiór Kontrahentów ING Banku
Śląskiego S.A.

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

ArchiDoc SA, 41-506 Chorzów,ul. Niedźwiedziniec 10
SAWO RECYKLING, 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 43
FBService SA, 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
Sodexo Polska Sp. z O.O., 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 137
IRON MOUNTAIN POLSKA, 05-820 Piastów, ul. Regulska 2

Art. 27 ust. 2 punkt 1
Art. 27 ust. 2 punkt 2

Baza danych klientów Biura
8 Maklerskiego ING Banku
Śląskiego S.A.

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

ING Services Polska Sp. z O.O., 40-155 Katowice, ul.
Konduktorska 35

Art. 23 ust. 1 punkt 1
Art. 23 ust. 1 punkt 2
Art. 23 ust. 1 punkt 3

Nazwiska i imiona; Imiona rodziców; Data urodzenia; Miejsce urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny
PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); Miejsce pracy; Zawód; Wykształcenie; Seria i numer dowodu osobistego; Numer
telefonu; Numer klienta; Adres do korespondencji; Seria i numer paszportu; Nazwisko rodowe matki; Status dewizowy; Status
podatkowy; Obywatelstwo; Wizerunek osoby; Numer telefonu do kontaktu (domowy, komórkowy, służbowy); Nr faxu; Adres email; Nr rachunku bankowego; Ilość instrumentów finansowych; Nr członkowski Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych;
Dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, legitymacja
ubezpieczeniowa, karta ubezpieczeniowa, odpis aktu urodzenia, rachunek za telefon/prąd/gaz, karta pobytu, zaświadczenie z
urzędu meldunkowego, wyciąg z banku)
Nazwiska i imiona; Imiona rodziców; Data urodzenia; Miejsce urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny
PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; Miejsce pracy; Zawód; Wykształcenie; Seria i numer dowodu osobistego; Numer telefonu;
Numer klienta; Adres do korespondencji; Seria i numer paszportu; Nazwisko rodowe matki; Status dewizowy; Status podatkowy;
Obywatelstwo; Wizerunek osoby; Numer telefonu do kontaktu (domowy, komórkowy, służbowy); Nr faxu; Adres e-mail; Nr
rachunku bankowego; Ilość instrumentów finansowych; Nr członkowski Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych; Dokumenty
tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa,
karta ubezpieczeniowa, odpis aktu urodzenia, rachunek za telefon/prąd/gaz, karta pobytu, zaświadczenie z urzędu
meldunkowego, wyciąg z banku)
Nazwiska i imiona; Imiona rodziców; Data urodzenia; Miejsce urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny
PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; Miejsce pracy; Zawód; Wykształcenie; Seria i numer dowodu osobistego; Numer telefonu;
Numer klienta; Adres do korespondencji; Seria i numer paszportu; Nazwisko rodowe matki; Status dewizowy; Status podatkowy;
Obywatelstwo; Wizerunek osoby; Numer telefonu do kontaktu (domowy, komórkowy, służbowy); Nr faxu; Adres e-mail; Nr
rachunku bankowego; Ilość instrumentów finansowych; Nr członkowski Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych; Dokumenty
tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa,
karta ubezpieczeniowa, odpis aktu urodzenia, rachunek za telefon/prąd/gaz, karta pobytu, zaświadczenie z urzędu
meldunkowego, wyciąg z banku)

24.02.2018

24.02.2018

RHENUS DATA OFFICE POLSKA, Al. Katowicka 66, 05-830
Nadarzyn
SAWO RECYKLING, 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 43
LITHIUM TECHNOLOGIES INC., 94104 San Francisco, Bush Street,
15TH FLOOR, CA 225 (USA)

Art. 23 ust. 1 punkt 1
Art. 23 ust. 1 punkt 2
Art. 23 ust. 1 punkt 3
Art. 23 ust. 1 punkt 5
wspólnie z
Art. 23 ust. 4 punkt 1

USA

Organy państwowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS), Urząd Skarbowy
Organy samorządu terytorialnego: Urząd Miasta /Urząd
Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Zbiór danych osób
użytkowników Serwisu
6
Internetowego www.bankujeszzyskujesz.pl

Data wpisu
/Data aktualizacji

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

ArchiDoc SA, 41-506 Chorzów,ul. Niedźwiedziniec 10
SAWO RECYKLING, 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 43
Art. 23 ust. 1 punkt 2
IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII, 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki
139

5

Biuro Informacji Kredytowej
Związek Banków Polskich (Bankowy Rejestr)
Związek Banków Polskich (Dokumenty Zastrzeżone)
Fundusze Sekurytyzacyjne
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Narodowy Bank Polski
Krajowy Rejestr Długów

Informacja dotycząca
ewentualnego
przekazywania danych do
państwa trzeciego

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Nazwiska i imiona; Data urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Adres korespondencyjny; Numer ewidencyjny PESEL; Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP); Numer telefonu; Adres e-mail

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców,
którym dane mogą być przekazywane

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Centralny Rejestr Skarg i
4 Reklamacji ING Banku Śląskiego
S.A.

Obsługa zgłoszenia /reklamacji zgodnie ze standardami przyjętymi w
ING Banku Śląski S.A.

Klienci Banku lub inne osoby, które
składają skargi lub reklamacje w
związku z wykonywaną przez Bank
działalnością.

Sposób zbierania danych do zbioru, w
szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie umowy
Pośrednio z innych źródeł ogólnodostępnych

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych

Dane do ING Bank N.V. są udostępniane elektronicznie, na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą
Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

ING Bank N.V.
Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy państwowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS), Urząd Skarbowy
Organy samorządu terytorialnego: Urząd Miasta /Urząd
Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy państwowe: Urząd Skarbowy
Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017

Pośrednio z innych źródeł ogólnodostępnych

Baza danych archiwalnych ING
Securities S.A.

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

ING Services Polska Sp. z O.O., 40-155 Katowice, ul.
Konduktorska 35

Art. 23 ust. 1 punkt 2

Dane przetwarzane w celach archiwalnych

Archiwalne dane byłych klientów ING
Securties S.A. (osób fizycznych i osób
prawnych) oraz ich przedstawicieli i
pelnomocników

Zbiór danych marketingowych
10 Biura Maklerskiego ING Banku
Śląskiego S.A.

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

ING Services Polska Sp. z O.O., 40-155 Katowice, ul.
Konduktorska 35

Art. 23 ust. 1 punkt 1
Art. 23 ust. 1 punkt 3
Art. 23 ust. 1 punkt 5

Marketing produktów i usług

Klienci, Pełnomocnicy i Przedstawiciele
Klientów (osób fizycznych i osób
prawnych)

Realizacja obowiązków wynikających z obrotu papieami
wartościowymi dla akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A.

Akcjonariusza, którzy nabyli akcje ING
Banku Śląskiego S.A.
Osoby, które nabyły prawa z tytułu
posiadania papierów wartościowych
wyemitowanych przez ING Bank Śląski
S.A.

Przekazanie danych osobowych innym Bankom poprzez Centralną
Informację w KIR w celu uzyskania informacji o posiadanych
rachunkach

Osoby, które uzyskały prawo do
spadku.
Osoby posiadacze rachunków
bankowych prowadzonych w innych
bankach

Pośrednio z organów egzekucyjnych, na
podstawie wniosków papierowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organ egzekucyjny, który skierował do banku zajęcie
egzekucyjne

NIE

30.05.2017

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017
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Rejestr akcjonariuszy oraz osób,
które mają prawa z tytułu
ING Bank Śląski S.A.
11 papierów wartościowych
ul. Sokolska 34
emitowanych przez ING Bank
40-086 Katowice
Śląski S.A.
Zbiór osób uprawnionych
(klientów i nie-klientów Banku)
12 do poszukiwania rachunków
bankowych w Centralnej
Informacji

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

N/A

N/A

Art. 23 ust. 1 punkt 2
Art. 23 ust. 1 punkt 3

Art. 23 ust. 1 punkt 2
Art. 23 ust. 1 punkt 4

Nazwiska i imiona; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny PESEL; Seria i numer dowodu osobistego; Numer klienta;
Nr rachunku bankowego; Ilość akcji

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych
Pośrednio z innych źródeł ogólnodostępnych

Nazwiska i imiona; Imiona rodziców; Data urodzenia; Miejsce urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny
PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej; Seria i numer dowodu osobistego; Numer telefonu

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych
Pośrednio od organów ścigania, na podstawie
wniosków papierowych

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

N/A

Art. 23 ust. 1 punkt 2

Udzielenie odpowiedzi organowi egzekucyjnemu na otrzymane
zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym.

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy (osoby
fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą oraz spółki cywilne), dla Nazwiska i imiona; Adres zamieszkania lub pobytu; Numer ewidencyjny PESEL
których Bank otrzymał zawiadomienie
o zajęciu

Zbiór danych klientów i nieING Bank Śląski S.A.
klientów Banku biorących
14 udział w eksperymentach
ul. Sokolska 34
organizowanych przez Centrum 40-086 Katowice
Innowacji

N/A

Art. 23 ust. 1 punkt 1

Prowadzenie niskobudżetowych eksperymentów zgodnie z
metodologią PACE w celu zweryfikowania założeń z potencjalnymi
klientami.

Klienci banku lub inne osoby, które są
zainteresowane udziałem w badaniu
(eksperymencie)

Zbiór danych dotyczący
15 wizerunku osób będących i
niebędących klientami Banku

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

IMPEL MONITORING Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Ślężnej 118,
53-111 Wrocław
SECURITAS, ul. Cybernetyki 21, 02-667 Warszawa

Art. 23 ust. 1 punkt 5

Zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa osób i mienia przebywających
w lokalizacjach Banku

Osoby fizyczne przechodzące w
pobliżu i wchodzące do środka
oddziałów Banku /budynków Centrali Wizerunek
Banku, będące lub niebędące klientami
Banku

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

30.05.2017

Zbiór danych osób
16 pozyskujących informacje z
Biura Prasowego

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

netPR.pl Sp. z o.o., 02-394 Warszawa, ul. Bielska 33/2

Art. 23 ust. 1 punkt 5

Obsługa prasowa agencji informacyjnych lub osób występujących w
interesie publicznym, wnoszących o przesłanie powszechnie dostępnej
informacji, stanowisk lub wyjaśnień Banku

Dziennikarze z agencji informacyjnych
Osoby występujące w interesie
publicznym

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą
na podstawie wniosków papierowych oraz
formularzy internetowych

Dane są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 lit. e)
ustawy o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonych
postępowań wynikających ze szczególnych przepisów prawa

Organy ścigania: Policja, Prokurator, Sąd, ABW

NIE

26.07.2017
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Zbiór zajęć egzekucyjnych dla
klientów i nie klientów Banku

Nazwiska i imiona; Data urodzenia; Adres zamieszkania lub pobytu; Adres e-mail; Wizerunek; Głos

Nazwiska i imiona; Miejsce pracy; Numer telefonu; Adres poczty elektronicznej

