Załącznik nr 1
do Oświadczenie nt. prywatności dla personelu dostawców ING

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

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem
ochrony danych w Banku?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w
Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, strona: www.ingbank.pl. Jeśli chcesz
skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, możesz:



napisać mail na adres abi@ing.pl lub info@ing.pl (z dopiskiem Inspektor ochrony
danych),
zadzwonić pod numer: 32 357 00 69

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Bank przetwarza dane?
W celu przeprowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a
……………….. , a następnie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim
S.A. a ( nazwa firmy), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku
Bank nie będzie wykorzystywał udostępnionych mu Pana/Pani danych osobowych do
celów marketingowych, czy handlowych, czy też innych celów, niż wskazane powyżej.

3. Kategorie danych osobowych
Bank będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
3.1. Imię i nazwisko
3.2. Numer pesel
3.3. Adres e-mail
3.4. Nr telefonu
3.5. Stanowisko
Osób będących:
- reprezentantami podmiotu,
- członkami jego organów,
- osobami zatrudnionymi przez podmiot, których dane podano w związku z
negocjacjami/wykonaniem tej umowy,

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. Ogólnie
dopuszcza się następujące cele drugorzędne: (a) przeniesienie danych do archiwum, lub (b)
audyty lub postępowania wyjaśniające, lub (c) wdrożenie mechanizmów kontroli
biznesowej, zarządczej lub (d) rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych
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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.
W przypadku przekazania danych, odbiorca danych nie będzie upoważniony do
wykorzystywania tych danych osobowych w celach marketingowych, czy handlowych.
Możemy także przekazywać dane do spółek z Grupy kapitałowej ING – na mocy wiążących
reguł korporacyjnych lub przepisów prawa takich jak: prawo bankowe, ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi lub innych przepisów. Jeśli przekażemy dane do podmiotów
z Grupy ING poza Europejski Obszar Gospodarczy, będziemy stosować odpowiednie
zabezpieczenia z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję Europejską. Bank może także powierzać dane innym
podmiotom, nadal zachowując funkcję ich administratora.

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, zgodnie z tymi przepisami. Bank
będzie przetwarzał dane zgodnie z warunkami umowy z Twoim pracodawcą, o których
zostaniesz przez niego poinformowany.

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, a
nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto
w przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub
własności intelektualnej.
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 otrzymaliśmy od Pani/Pana pracodawcy.
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