Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące działalności kredytowej i innej
działalności inwestycyjnej

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych realizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI lub
my/nasze) w ramach naszej działalności kredytowej i innej działalności inwestycyjnej.
Przedstawia, w jaki sposób EBI przetwarza w trakcie powyższej działalności dane osobowe
dotyczące osób fizycznych (Pana/Pani), które są bezpośrednimi lub pośrednimi
beneficjentami działalności kredytowej i/lub innej działalności inwestycyjnej EBI albo są
indywidualnymi przedstawicielami firm i innych organizacji czerpiących korzyści lub
uczestniczących w inny sposób w działalności kredytowej i/lub innej działalności
inwestycyjnej EBI lub są z nimi związane w inny sposób (na przykład są pracownikami,
członkami kierownictwa, dyrektorami lub korzystającymi z tych firm lub organizacji).
Zawiera ważne informacje o Pana/Pani prawach wynikających z unijnych przepisów o
ochronie danych.
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane przez EBI zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE („RODO”). Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych w ramach naszej działalności kredytowej i innej
działalności inwestycyjnej jest art. 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), zgodnie z którym „zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest
przyczynianie się, poprzez odwołanie się do rynku kapitałowego i zasobów własnych, do
zrównoważonego i stałego rozwoju rynku wewnętrznego w interesie Unii”.
Powyższa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest na tyle szeroka, że
obejmuje (i) ramy polityki opracowane przez EBI w celu realizacji powierzonego mu zadania,
wynikające z tekstów legislacyjnych UE obowiązujących EBI i/lub jego statutową misję oraz
(ii) szczegółowe wytyczne polityki wynikające z różnych zleceń osób trzecich, które mogą
zostać powierzone EBI.
Przetwarzanie danych osobowych realizowane przez EBI jest konieczne, aby EBI mógł
wykonywać swoje zadania w interesie publicznym w ramach swojej działalności kredytowej i
innej działalności inwestycyjnej. W niektórych przypadkach przetwarzanie jest również
konieczne, aby EBI mógł wywiązywać się ze swoich obowiązków prawnych. Zgoda nie
stanowi zasadniczo podstawy prawnej uzasadniającej przetwarzanie przez nas Pana/Pani
danych osobowych. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z Pana/Pani zgody, wyraźnie
powiadomimy Pana/Panią o tym fakcie.
Dlaczego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

EBI przetwarza Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to zasadne i niezbędne do prowadzenia
działalności kredytowej i/lub innej działalności inwestycyjnej i zarządzania taką
działalnością, w rozsądny i właściwy sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi. W szczególności przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w
następujących celach:

















działalność kredytowa i/lub inna działalność inwestycyjna na rzecz wspierania
zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy, w tym przeprowadzenie
niezbędnej szczegółowej analizy due diligence w celu oceny handlowych i
politycznych aspektów takiej działalności
zarządzanie naszymi relacjami z naszymi kontrahentami (i potencjalnymi
kontrahentami) w kontekście naszej działalności kredytowej i/lub innej działalności
inwestycyjnej
monitorowanie i analiza wykorzystania naszych produktów kredytowych i/lub innych
produktów inwestycyjnych w celu rozwoju i poprawy naszej działalności kredytowej
i/lub innej działalności inwestycyjnej
zarządzanie naszą technologią informatyczną i zapewnienie bezpieczeństwa naszych
systemów
rozpatrywanie skarg i udzielanie odpowiedzi na nie oraz ustalanie, dochodzenie i
obrona roszczeń prawnych, które mogą powstać w trakcie naszej działalności
kredytowej i/lub innej działalności inwestycyjnej
szkolenie naszego personelu oraz utrzymanie i poprawa jakości naszych
wewnętrznych procesów i ustaleń
współpraca z innymi instytucjami UE (w tym z Komisją Europejską) oraz z organami
publicznymi w państwach członkowskich UE, z własnymi organami zarządzającymi i
kontrolującymi EBI oraz z właściwymi organami regulacyjnymi, prokuratorskimi i
podatkowymi
ocena i kontrola ryzyka kredytowego i innych rodzajów ryzyka
zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym
przestępstwom oraz ich wykrywanie, a także przestrzeganie reżimów sankcyjnych, w
tym badanie „poznaj swojego klienta” i identyfikacja osób na stanowiskach
eksponowanych politycznie w ramach procesów nawiązywania współpracy z
klientami i sprawdzanie pod kątem list sankcyjnych
prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej i innej

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Gromadzimy i przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, dane
kontaktowe, stanowisko, opis stanowiska i data urodzenia), informacje o Pana/Pani
zaangażowaniu w nasze transakcje kredytowe i/lub inne transakcje inwestycyjne (w tym,
zgodnie ze standardową praktyką rynkową, wykształcenie i życiorys) oraz, jeżeli jest
Pan/Pani indywidualnym beneficjentem naszych produktów kredytowych i/lub innych
produktów inwestycyjnych, odpowiednie informacje finansowe (np. dotyczące historii
kredytowej, udzielonych kredytów, zabezpieczeń i spłat). Ponadto gromadzimy i
przetwarzamy podstawowe informacje o indywidualnych beneficjentach (oraz korzystających
i innych kluczowych osobach powiązanych z beneficjentami), wykorzystywane do celów
badania „poznaj swojego klienta”, przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przestrzegania
sankcji (np. informacje zawarte w paszporcie lub dokumencie prawa jazdy lub dostępne w
rejestrze publicznym).

Gdzie możemy uzyskać Pana/Pani dane osobowe?
Możemy uzyskać Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani (lub od firmy lub
organizacji, którą Pan/Pani reprezentuje lub z którą ma Pan/Pani powiązania), lub od
pośrednika zaangażowanego w transakcję kredytową i/lub inną transakcję inwestycyjną.
Jeżeli jest Pan/Pani indywidualnym beneficjentem (lub korzystającym lub inną kluczową
osobą powiązaną z beneficjentem) naszych produktów kredytowych i/lub innych produktów
inwestycyjnych, możemy również gromadzić niektóre informacje dotyczące Pana/Pani z
międzynarodowych list sankcyjnych i innych publicznie dostępnych źródeł.
Komu ujawniane są Pana/Pani dane osobowe?
Możemy ujawnić dane osobowe dotyczące Pana/Pani:










wewnętrznie, odpowiednim służbom EBI
podmiotowi prawnemu lub organizacji, z którą ma Pan/Pani powiązania, oraz
pośrednikom i innym organizacjom zaangażowanym w nasze transakcje, w zwykłym
trybie komunikacji związanym z naszą działalnością kredytową i/lub inną
działalnością inwestycyjną
Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu, innym instytucjom UE (w tym Komisji
Europejskiej i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu) i organom publicznym
w państwach członkowskich UE, własnym organom zarządzającym i kontrolującym
EBI oraz właściwym organom regulacyjnym, prokuratorskim i podatkowym
zleceniodawcom zewnętrznym lub podmiotom współ-inwestującym w nasze produkty
kredytowe i/lub inne produkty inwestycyjne, które mogą znajdować się również poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, w zakresie w jakim ustalone są standardy
ochrony danych określone w rozdziale V rozporządzenia (UE) 2018/1725
naszym doradcom prawnym
usługodawcom, którzy przechowują i przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w
naszym imieniu, przestrzegając ścisłych zasad poufności i bezpieczeństwa

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?
Przechowujemy Pana/Pani dane wyłącznie przez okres niezbędny do celów opisanych w
niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Wszelkie dane osobowe gromadzone i
przetwarzane w tym kontekście będą przechowywane przez EBI przez:




maksymalny okres pięciu lat od zakończenia okresu realizacji lub rozwiązania umowy
dotyczącej działalności kredytowej i/lub innej działalności inwestycyjnej zawartej
przez EBI lub zamknięcia operacji w związku z działalnością kredytową i/lub inną
działalnością inwestycyjną, w zależności od tego, który z tych okresów jest
najdłuższy; oraz przez siedem lat w odniesieniu do działalności kredytowej i/lub innej
działalności inwestycyjnej na podstawie umów ze zleceniodawcami zewnętrznymi;
lub
maksymalny okres pięciu lat od zakończenia współpracy biznesowej lub odrzucenia
wniosku w kontekście działalności pożyczek kredytowej i/lub innej działalności
inwestycyjnej

Jakie przysługują Panu/Pani prawa i jak można z nich skorzystać?

Przysługuje Panu/Pani prawo do domagania się:





dostarczenia Panu/Pani kopii danych osobowych;
poprawienia Pana/Pani danych osobowych;
usunięcia Pana/Pani danych osobowych; lub
ograniczenia przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych.

Może Pan/Pani również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych osobowych.
Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z tych praw, proszę skontaktować się z nami Kontakt.
Może Pan/Pani również złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Pana/Pani danych
osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych lub
zamiaru skorzystania z któregokolwiek z opisanych powyżej praw, proszę skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych EBI, wysyłając wiadomość e-mail na adres
dataprotectionofficer@eib.org lub na poniższy adres:
The EIB Data Protection Officer (DPO)
European Investment Bank
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności było ostatnio aktualizowane w dniu
29.03.2019 r. Jeżeli wprowadzimy do niego zmiany, opublikujemy nową wersję na tej stronie
internetowej, aby zapewnić Panu/Pani dostęp do aktualnych informacji dotyczących
przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych i związanych z tym spraw.

