Informacja ING Banku Śląskiego S.A.
wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? Jak się skontaktować z
inspektorem danych osobowych w Banku?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z
siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice (Bank). Z inspektorem
ochrony danych osobowych Banku można się kontaktować pisząc na adres pocztowy
Banku najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny –
abi@ingbank.pl

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Bank przetwarza dane?
Bank przetwarza Pani/Pana dane, w następujących celach:
2.1. Zawarcia umowy i jej wykonywania.
2.2. Wykonywania obowiązku prawnego zapewnienie zgodności z przepisami prawa,
regulacjami i wytycznymi sektorowymi.
2.3. Wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku:
2.3.1. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników oraz
klientów) i mienia Banku. Dotyczy to również monitoringu placówek Banku – z
zachowaniem prywatności i godności osób;
2.3.2. zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków
nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Bank;
2.3.3. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Banku lub podmiotu, który
Bank reprezentuje.
2.4. Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą.

3. Kategorie danych osobowych
Bank będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
3.1. Imię i nazwisko
3.2. Numer pesel
3.3. Seria i numer dowodu osobistego
3.4. Adres e-mail,
3.5. Numer telefonu
3.6. Dane rejestrowe publicznie dostępne,

4. Pozostałe informacje o innych celach w jakich bank wykorzystuje dane
Bank przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane
mogą być jednak także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel
drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane.
Dopuszcza się następujące cele drugorzędne:
(a) przeniesienie danych do archiwum, lub
(b) audyty i/ lub postępowania wyjaśniające, lub
(c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej lub
(d) rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych

5. Kategorie odbiorców danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest
konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy.
Bank będzie przekazywał dane do podmiotów Grupy ING na podstawie Wewnętrznych
Reguł Korporacyjnych zapewniających należyty poziom ochrony Pani/Pana danych
osobowych.

6. Jak długo Bank będzie przetwarzał dane.
Okres przetwarzania danych przez Bank zależy od celu w jakim zostały zebrane i są
przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Bank reguł, zgodnie z tymi przepisami.

7. Informacja o Pani/Pana prawach.
Ma Pani/Pan prawo żądania od Banku:
- dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
- w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Organem nadzorczym wobec Banku w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Źródło pochodzenia danych
Pani/Pana dane osobowe zostały podane dobrowolnie w trakcie zawierania umowy
niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonanie.

