Інформаційна клаузула BNP Paribas Bank Polska S.A. Щодо використання відеоспостереження
Відповідно до Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист
фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних («Загальний
регламент») та про скасування Директиви 95/46/ЄС, контролером ваших персональних даних є BNP Paribas
Bank Polska S.A. ("Банк") із головним офісом у м. Варшава (01-211), за адресою: вул. Каспшака, 2.
Банк опрацьовує персональні дані з відеомоніторингу з метою реалізації законних інтересів Банку (ст. 6 абз. 1
(f) ЗРЗД), якими Банк визнає, зокрема, необхідність забезпечення безпеки осіб та майна в межах відділень
Банку, внутрішньої адміністрації та інформаційної безпеки Банку (з дотриманням банківської таємниці),
можливість вимагати виконання або здійснювати захист претензій, а також використання внутрішніх процедур
нагляду за дотриманням законодавства та боротьби з шахрайством.
Ви маєте право заперечити проти опрацювання даних, зібраних за допомогою відеомоніторингу.
У зв’язку з опрацюванням даних для цілей, зазначених вище, ваші дані із записів відеомоніторингу можуть
бути передані суб’єктам, які опрацьовують персональні дані, на вимогу контролера, у тому числі суб’єктам,
відповідальним за нагляд за роботою відеомоніторингу та обслуговуванням системи – якщо такі суб’єкти
опрацьовують дані на підставі договорів з контролером та лише відповідно до вказівок контролера. Детальна
інформація про правила обробки персональних даних третіми особами розміщена на сторінці
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.
Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, який необхідний для досягнення цілей, для яких
вони були зібрані, але не довше ніж 3 місяці, а в разі заперечення – до подання заперечення. У випадку, коли
обробка персональних даних здійснюється на виконання умов закону, дані зберігатимуться на час, що
вимагається такими вимогами. Також в обгрунтованих випадках (напр. для подачі доказів) записи
відеоспостереження можуть зберігатися протягом більш тривалого періоду часу для внутрішнього
роз’яснювального чи іншого провадження, наприклад, судового розгляду.
У зв'язку з опрацюванням Банком Ваших персональних даних Ви маєте право отримувати до них доступ (ст. 15
Загального регламенту), коригувати (ст. 16 Загального регламенту), усувати (ст. 17 Загального регламенту),
обмежувати опрацювання (ст. 18 Загального регламенту), переміщувати (ст. 20 Загального регламенту) та
вносити заперечення проти їхнього опрацювання (ст. 21 Загального регламенту).
Ви маєте право поскаржитися до відповідного наглядового органу, який займається охороною персональних
даних.
Дані, зібрані за допомогою відеомоніторингу, не опрацьовуватимуться в автоматизований спосіб.
Банк призначив Уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися з питань опрацювання
персональних даних та реалізації прав, пов’язаних з опрацюванням даних, надсилаючи повідомлення на
електронну адресу: iodo@bnpparibas.pl.
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