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Klauzula informacyjna nr 12

Stopka e-mail (StoSowana od 25 maja 2018 roku).
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Senatorskiej 16 („Bank”) niniejszym informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych 
osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z prowadzoną z Bankiem korespondencją i przetwarza 
je dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością 
bankową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Ponadto, Bank jest zobowiązany przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), w tym (i) związanych z realizowaniem obowiązku przeciwdziałania przez Bank praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu na podstawie art. 106 i nast. Prawa bankowego; (ii) w przypadku, jeśli znajdzie 
to zastosowanie, związanych z monitorowaniem korespondencji z Bankiem oraz transakcji lub zleceń 
na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2016/1011 (tzw. „Rozporządzenie benchmarkowe”) oraz 
na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 (tzw. „Rozporządzenie MAR”) lub monitorowanie 
i nagrywanie rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej z Bankiem na podstawie Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz (iii) związanych z raportowaniem 
do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych, oraz do innych podmiotów, do których Bank 
jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Ponadto, w określonych przypadkach, przetwarzanie Pani/Pana danych może okazać się konieczne 
do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak (i) w celach 
związanych z obowiązkiem przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla 
celów mających związek z działalnością przestępczą na podstawie art. 106d Prawa bankowego, a także (ii) 
w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w Banku. Realizacja wyżej 
wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Banku może się wiązać z monitorowaniem korespondencji 
pracowników Banku i innych osób upoważnionych do kontaktu z Panią/Panem przez Bank. 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być niezbędne do realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów 
Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak: (iii) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą 
wewnętrzną Banku, (iv) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania 
w ramach Banku lub w ramach grupy kapitałowej Citigroup, w tym sprawozdawczości zarządczej, a także 
(v) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań 
spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu 
dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami. 

W szczególnych przypadkach, przetwarzanie Pani/Pana danych może okazać się konieczne do realizacji celów 
związanych z rozwojem biznesu i współpracy z dostawcami i kontrahentami oraz poprawianiem wizerunku 
Banku, w tym w szczególności w celach związanych z organizacją konferencji i wystąpień prasowych, 
udziałem w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Bank, a także z szeroko rozumianą działalność 
reklamową i promocyjną Banku, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym lub ustawowym (z wyjątkiem 
danych niezbędnych do zawarcia umowy na skutek prowadzonej korespondencji lub niezbędnych do wykonania 
ww. obowiązków ustawowych). W określonych przypadkach, podanie danych osobowych może być niezbędne 
do realizacji celów wynikających z tam wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Banku.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Bank w jego procesach 
biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz 
Banku (tzw. procesorzy danych), a także podmiotom z grupy kapitałowej Citigroup w zakresie niezbędnym 
do przyjęcia, odpowiedniego zaadresowania i odpowiedzi na poniższą korespondencję. Poza powyższymi 
przypadkami, Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek 
udostępnienia będzie wynikał z przepisów prawa lub nastąpi to na podstawie Pani/Pana zgody. 
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Wyżej wskazani odbiorcy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczych (EOG), tj. np. w USA, Singapurze, Indiach, Chinach, Hong Kongu, Kanadzie i Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub też mieć swoją siedzibę poza EOG. Co do zasady, 
przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych 
klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe 
stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. 
standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) 
za pośrednictwem Banku.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres wykonywania 
działań wynikających z przedmiotu korespondencji (np. wykonywania umowy, organizacji wydarzeń). 
W pozostałym zakresie dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Bankowi. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

Przysługuje Pani/Panu (i) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; (ii) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; (iii) prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”); (iv) prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania; (v) prawo do przenoszenia danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa 
się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody), a także (vi) prawo 
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
Banku). Niezależnie od powyższych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, ma 
Pani/Pan prawo cofnąć taką zgodę w takim zakresie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeśli ma Pan/Pani pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy 
o kontakt z Bankiem na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych 
drogą elektroniczną, poprzez: daneosobowe@bankhandlowy.pl lub pisemnie na adres ul. Senatorska 16, 
00-923 Warszawa.



Bank Handlowy w warszawie S.a. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000001538; NIP 526-
030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. 0
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