INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH
OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK
Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. (Bank), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232
Warszawa.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.
Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu
18B, 02-676 Warszawa.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Bank będzie przetwarzać Pana/Pani dane:
w celu zapewnienia bezpieczeństwa Banku i ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz innych tajemnic
ustawowo chronionych, który to cel stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych) oraz w celu zawarcia i wykonania Pana/Pani umowy z Alior Bank S.A. (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych).
Okres przetwarzania danych Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zawarcia i
wykonania umowy z Bankiem, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa. Szczegółowe okresy
przechowywania przewidziane są w szczególności w prawie bankowym i przepisach prawa cywilnego.
Kategorie odbiorców danych:
Informacja o zawartej przez Pana/Panią z Bankiem umowie agencyjnej jest jawna ( w związku z postanowieniami art.
111b Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r.). Bank zobowiązany jest ogłaszać w sposób ogólnie dostępny
informacje o przedsiębiorcach, którym powierza wykonywanie czynności związanych działalnością bankową ( wskazanych
w art. 6a ust. 1 i 7 prawa bankowego) o ile przy wykonywaniu tych czynności uzyskują dostęp do informacji chronionych
tajemnicą bankową. Informacje te Bank jest również zobowiązany udostępnić nieodpłatnie, na żądanie zainteresowanej
osoby, w miejscu wykonywania czynności, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia
1997 r.
Bank może udostępniać dane osobowe także podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
w tym Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami
bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako administratora danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia
i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, tj.
do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych:
W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem,
podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania
nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy.

