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Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A. danych osobowych 

 

ING Bank Śląski przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych: 

 
Podstawa prawna 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1  

z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. ( dalej nazywamy je Rozporządzeniem). 

 

W tej informacji zastosowaliśmy zwroty: 

 

My, czyli Bank – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Informacje szczegółowe  

o Banku, w tym o wpisie Banku do rejestru sądowego, o numerze NIP oraz adresie Komisji Nadzoru 

Finansowego, która  jest organem nadzorczym, znajdują się na dole każdej strony tej informacji 

(tzw. stopka).  

 

Ty, czyli Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza w co najmniej 

jednym z celów wskazanych w tej informacji. Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla 

zwiększenia przejrzystości tekstu. 

 

1. Bank -  administrator Twoich danych osobowych, dane kontaktowe Banku  

               i Naszego inspektora ochrony danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ING Bank Śląski S.A., który prowadzi działalność 

zgodnie ze swym statutem, w tym także działalność maklerską w wyodrębnionym organizacyjnie 

Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A. Bank ma siedzibę w Katowicach,  kod pocztowy  40-086, 

ul. Sokolska 34, strona: www.ingbank.pl. Możesz skontaktować się z inspektorem Banku ds. ochrony 

danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor danych osobowych” - na adres 

pocztowy Banku lub adres elektroniczny: abi@ingbank.pl. Możesz też skorzystać z adresu poczty 

elektronicznej Banku:  info@ingbank.pl  lub numeru telefonu: 801 222 222.  

 

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych? 

 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

3. Czy możesz złożyć sprzeciw albo  wycofać udzieloną zgodę lub upoważnienie?  

 

Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych – szczególnie w celach 

marketingowych. Bank rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania 

danych w celach marketingowych będzie on uwzględniony przez Bank, chyba, że jednocześnie 

utrzymujesz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w toku rozpatrzenia 

sprzeciwu lub później  udzielisz takich zgód. Wszystkie zgody wyrażasz dobrowolnie. Możesz zawsze 

wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wycofanie 

danej zgody nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie 

do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że - zgodnie z przepisami prawa - Bank będzie uprawniony  

do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.  

 

Sposób odwołania zgody jest podany w danym procesie. Czasami zgoda na przetwarzanie danych 

może być konieczna dla wykonywania określonej czynności - np. po wygaśnięciu umowy Bank 

nadal będzie mógł ocenić Twoją zdolność kredytową, chyba, że Bank może tę czynność wykonywać 

na podstawie przepisów prawa.  

http://www.ingbank.pl/
mailto:info@ingbank.pl
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Jeśli złożysz upoważnienie do przekazania przez Bank informacji objętych tajemnicą bankową, 

możesz takie upoważnienie cofnąć, a nie będziemy przekazywać danych lub informacji, o których 

mowa w upoważnieniu. 

 

Jeśli w związku z upoważnieniem zawrzesz umowę z innym podmiotem, który otrzymuje takie 

dane, zwróć uwagę, czy Twoje cofnięcie upoważnienia – stosowne do Twojej umowy lub przepisów 

prawa - nie spowoduje innych skutków prawnych. Jest możliwe, że jeśli cofniesz takie upoważnienie, 

Twoja umowa nie będzie mogła być wykonywana w całości lub części. 

 

4. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

 

Bank przetwarza Twoje dane, w następujących celach: 

 

a. rozpatrzenia zgłoszenia oraz udziału w Wydarzeniu pod nazwą „Lion’s Den - ING Modelling 

Challenge” i przekazywania bieżących informacji o nich, w tym ogłoszenia wyników, 

wydania Nagród oraz rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji związanych z 

organizacja i przebiegiem Wydarzenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda 

oraz prawnie uzasadniony interes, którym jest przeprowadzenie Wydarzenia i konkursu, w 

których Uczestnik zdecydował się wziąć udział; 

b. wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych w związku z 

przeprowadzeniem Wydarzenia, w tym wynikających z ustaw podatkowych, przepisów o 

rachunkowości a także w celach handlowych i marketingowych – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest zgoda; 

Informacje handlowe - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych, a 

także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, 

usług lub  produktów Banku lub innych podmiotów, których usługi lub produkty są 

oferowane  przez Bank  lub są związane z działalnością Banku. Informacje handlowe mogą 

być profilowane lub nieprofilowane.¬ W każdej chwili możesz zrezygnować z 

profilowanego marketingu. 

c. promocji Wydarzenia oraz budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni 

publicznej i w mediach, w tym poprzez publikacje na stronie internetowej www.ing.pl. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych wizerunkowych jest Państwa zgoda; 

d. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które administrator 

uznaje: możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń, cele archiwalne (dowodowe) dla 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. 

 

 

5. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych? 

 

Dane osobowe mogą być także ujawniane: 

a. Organom podatkowym, Członkom Komisji w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji 

Wydarzeń, przyznania Nagrody oraz Nagrody dodatkowej 

b. ING Business Shared Services B.V., z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, działająca w Polsce 

w formie oddziału, pod firmą ING Business Shared Services B.V. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 35, 40-155 

Katowice w związku z organizacją wybranego wydarzenia 

 

6. Jak długo Bank będzie przetwarzał dane? 

Pani/Pana dane osobowe : 
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a. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda dane osobowe będą 

przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, 

b. w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na administratorze przetwarzane one będą do czasu wypełnienia tych obowiązków 

c. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku 

Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetworzenia lub 

do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

7. Znaj swoje prawa wobec Banku.  

 

a. Masz prawo żądania od Banku dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo 

do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach 

przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 

b. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie 

rozpatrzony przez Bank.  

c. Od 25 maja 2018 r. będziesz miał prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii  

danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych 

osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w 

zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia 

danych z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie 

zgody Uczestnika Konkursu lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych 

tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw Uczestnika Konkursu może składać 

elektronicznie w sposób opisany w systemie bankowości internetowej lub pisemnie. 

Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne o ile Bank dla realizacji danego 

uprawnienia udostępnia taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji tożsamości 

Uczestnika Konkursu. Bank może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których 

dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Bank 

przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.  

d. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest 

dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być 

przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. 

Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile 

nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówisz udzielenia takiej 

zgody/upoważnienia albo je wycofasz, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie 

umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest 

konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności. 

 

 

8. Postanowienia końcowe.  

Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Bank danych w celu 

marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś 

Bankowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania 

danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. 

 

Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, w szczególności prawo do uzyskania kopii danych, prawo 

do przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia danych, możesz realizować 
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od 25 maja 2018 roku, czyli od rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia na zasadach określonych 

Rozporządzeniem oraz zgodnych z innymi przepisami prawa.  

 

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Twojego działania.  

 


