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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZGODY I OŚWIADCZENIA
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (04-028) przy Al.
Stanów Zjednoczonych 61A zwany dalej „Bankiem”.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: PLUS BANK S.A. Inspektor Ochrony
Danych, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Państwa dane będą wykorzystane do sporządzenia umowy.
Państwa dane osobowe w Banku będą przetwarzane w związku z realizacją następujących celów:
1) statutowych, w tym prowadzenia analiz i statystyk,
2) archiwizacji,
3) podjęcia działań związanych ze złożonym wnioskiem, w tym oceny zdolności kredytowej i sprawdzania
wiarygodności płatniczej oraz weryfikacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem Banku,
4) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
5) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, reklamacje lub skargi związane ze złożonym wnioskiem lub
Państwa danymi,
6) sprzedaży produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy Przedsiębiorstw,
7) działań marketingowych podejmowanych przez Bank samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1) udzielona zgoda,
2) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
3) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np.
takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1) podmiotom przetwarzającym na zlecenie Banku w związku z czynnościami realizowanymi w imieniu Banku,
2) biurom informacji gospodarczej,
3) instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
Dz.U.2017.1876 tj. z późn. zm.),
4) firmom windykacyjnym, którym przekazywane będą wyłącznie sprawy dotyczące wymagalnych
wierzytelności Banku – lista podmiotów z którymi Bank zawarł umowy na prowadzenie działań
windykacyjnych dostępna jest w placówkach Banku,
5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

6) podmiotom, które są izbami rozliczeniowymi, lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub
rozrachunek, instytucjami lub schematami płatniczymi lub podmiotami, które takie podmioty reprezentują.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Bank do państw trzecich.
8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez
Bank do końca okresu związanego z rozpatrywaniem niniejszego wniosku lub zakończenia procedury
odwoławczej dotyczącej negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku.
9. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
2) sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących,
3) żądania uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia,
4) usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
6) przeniesienia Państwa danych osobowych,
10.
11. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody/wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody/zgód nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
11.
Wnioskodawca wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Bank na potrzeby profilowania w celach marketingowych, w tym w
celu sprzedaży produktów własnych lub podmiotów z Grupy Przedsiębiorstw.
Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi dostosowanie oferty do Państwa potrzeb i możliwości
finansowych.
12.
Wnioskodawca wyraża zgodę
na otrzymywanie drogą elektroniczną od Banku informacji o charakterze marketingowym, w tym informacji
handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, oraz wykorzystywania urządzeń końcowych w
celach marketingowych, za pomocą:
adresu poczty elektronicznej e-mail,
plusbank24
telefonu,
wiadomości sms oraz mms,
automatycznych systemów wywołujących,
innych/pozostałych urządzeń
telekomunikacyjnych.
Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi przesyłanie do Państwa informacji marketingowych i
handlowych, w tym ofert wskazanymi kanałami.
13.
Wnioskodawca wyraża zgodę
na przetwarzanie osobowych przez Bank w celach marketingowych Banku podejmowanych we współpracy z
partnerami Banku w tym podmiotów z Grupy Przedsiębiorców, za pomocą:
adresu poczty elektronicznej e-mail,
plusbank24,
telefonu,
wiadomości sms oraz mms,
automatycznych systemów wywołujących,
innych/pozostałych urządzeń
telekomunikacyjnych.
Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał Bankowi przesyłanie do Państwa informacji marketingowych i
handlowych, w tym ofert wskazanymi kanałami.
14.
Wnioskodawca wyraża zgodę
na składanie Bankowi oraz składanie przez Bank oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności
bankowych w postaci elektronicznej (w szczególności plusbank24) oraz na sporządzanie dokumentów
związanych z czynnościami bankowymi na informatycznych nośnikach informacji, tj. w trybie art. 7 ustawy
Prawo bankowe, co jest równoważne z formą pisemną zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe.

15.

Możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym
pełną zdolność do czynności prawnych. Nie dotyczy Wnioskodawców zawierających Umowę za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wnioskodawca świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadcza, że informacje podane w tym doku mencie są zgodne ze
stanem faktycznym. Wiarygodność danych zawartych w niniejszym wniosku Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem pod rygorem
odpowiedzialności z art.297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Data - - 
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Czytelny podpis Wnioskodawcy

Data - - 
……………………………………………………………………………………………………………….

Podpis osoby działającej w imieniu Banku pod pieczęcią firmową
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