Klauzula obowiązku informacyjnego (kontrahenci Banku)
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16 („Bank”) informuje, że jest administratorem danych osobowych
przetwarzanych w związku z umowami o nabywanie towarów i usług.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
- zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- potrzeby techniczno – organizacyjne Banku (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO).
Bank przetwarza dane osobowe:
- identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, pesel, adres, adres e-mail, numery telefonów, stanowisko, funkcja),
- bankowe, finansowe, transakcyjne,
- pochodzące z nagrań wideo i dźwiękowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas; szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku
(https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce)
oraz
w
oddziałach Banku,
 podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie administracji i infrastruktury IT.
Bank przekazuje dane osobowe do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w związku
z korzystaniem z usług dostawców i współpracą w ramach grupy kapitałowej BNP Paribas. Dane osobowe są
przekazywane do krajów trzecich, co do których Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni stopień ochrony
danych lub które stosują standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ
nadzorczy.
Dane osobowe są przechowywane przez Bank w okresie negocjowania i wykonywania zawartej umowy,
a po jej zakończeniu przez okres konieczny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
- dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z prawem
przetwarzaniem danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy
z Bankiem.
Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@bnpparibas.pl.
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