1.

Nazwa zbioru danych:

KLIENT BANKU
Data wpisu:

2.

1999-10-27
Data ostatniej aktualizacji:
2016-11-08
Oznaczenie administratora danych (nazwa administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca
zamieszkania wnioskodawcy oraz nr REGON)

Administrator:
Regon:
Miejscowość:
Ulica:
Data wpisu:

3.

Deutsche Bank Polska S.A.
350526107
Warszawa
Armii Ludowej
1999-10-27

Kod pocztowy:
00-609
Nr domu:
26
Data ostatniej aktualizacji:

Nr lokalu:
2014-02-21

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (nazwa przedstawiciela administratora danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca
zamieszkania)

Przedstawiciel:
Miejscowość:
Ulica:
Data wpisu:

4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Kod pocztowy:
Nr domu:
Data ostatniej aktualizacji:

Nr lokalu:
-

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy (nazwa
i adres siedziby lub miejsca zamieszkania)

Inforsys S.A., ul. Mazura 18 A, Warszawa;
Iron Mountain Sp. z o.o., ul. Regulska 2, Piastów;
OTTO Workforce Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa;
Elkart Systemy Kart Elektronicznych Sp. z o.o., ul. Rybaki 35/33, Warszawa;
First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa;
Austria Card Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
InPost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków;
Sales Group Sp. zo.o., ul. Poznańska 17/13, 00-680 Warszawa;
DB Securities S.A., ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa;
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60362 Frankfurt nad Menem
Blue Media S.A., ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot
IBM Polska Business Services Sp. z o.o.
UC Financial Services Sp. z o.o., z siedzibą: 50-156 Wrocław, ul. Długosza 2-6, (akt UCSF)
KRUK S.A. z siedzibą: 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 56,
th
FAIR ISAAC (Adeptra) Limited Cottons Centre, 5 Floor, Hays Lane, London SE1 2QP United Kingdom
HCL Poland sp. z o.o., ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów
Domy Maklerskie, współpracujące z Bankiem w zakresie prowadzenia rachunków inwestycyjnych i udzielania kredytów
w rachunku inwestycyjnym;
•
Firmy świadczące usługi informatyczne w zakresie wdrażania, modernizacji i serwisowania aplikacji informatycznych;
•
Podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów i usług Banku na podstawie umów agencyjnych.
Data wpisu:
1999-10-27
Data ostatniej aktualizacji:
2016-11-08

5.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
• ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
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przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Data wpisu:
1999-10-27
Data ostatniej aktualizacji:
2012-10-18

6.

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Prowadzenie działalności bankowej. Dane ze zbioru będą służyć celom archiwalnym, statystycznym i marketingowym.
Data wpisu:
1999-10-27
Data ostatniej aktualizacji:
-

7.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

8.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Osoby zlecające wykonanie czynności bankowych oraz osoby, które uczestniczą w realizacji tych czynności.
Data wpisu:
1999-10-27
Data ostatniej aktualizacji:
nazwiska i imiona
imiona rodziców
data urodzenia
miejsce urodzenia
adres zamieszkania lub pobytu
numer ewidencyjny PESEL

Numer Identyfikacji Podatkowej
miejsce pracy
zawód
wykształcenie
seria i numer dowodu osobistego
numer telefonu

Pozostałe dane, oprócz wymienionych powyżej:
•
język klienta,
•
relacja klienta do Banku,
•
adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, służbowego i nr faksu,
•
inne dokumenty tożsamości,
•
data wystawienia i wystawca dokumentu tożsamości,
•
obywatelstwo,
•
płeć,
•
nazwisko rodowe,
•
nazwisko matki i nazwisko rodowe matki,
•
stan cywilny,
•
ilość dzieci,
•
współmałżonek,
•
ilość osób na utrzymaniu,
•
wspólnota majątkowa,
•
stosunek do służby wojskowej,
•
zwrot,
•
tytuł,
•
kraj rezydencji podatkowej,
•
numer rezydencji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej,
•
numer księgi wieczystej,
•
warunki mieszkaniowe oraz informacja dotycząca prawa do zajmowanego lokalu,
•
wysokość i rodzaj otrzymywanego dochodu,
•
forma zatrudnienia i okres zatrudnienia,
•
rodzaj i okres prowadzonej działalności gospodarczej,
•
informacja dotycząca zobowiązań finansowych,
•
stopień ryzyka,
•
EKZ (numer ewidencyjny klienta nierezydenta),
•
profil i grupa klienta,
•
numer świadczenia (emerytura, renta),
•
wizerunek
•
IP komputera.
Data wpisu:

9.

1999-10-27

Data ostatniej aktualizacji:

Sposób zbierania danych do zbioru
od osób, których dotyczą
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
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2009-04-07

-

Data wpisu:

1999-10-27

Data ostatniej aktualizacji:

2009-04-07

podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Data wpisu:
1999-10-27
Data ostatniej aktualizacji:

2009-04-07

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
•

podmioty krajowe lub zagraniczne powiązane kapitałowo z Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec
(Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt n. Menem), a w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójnego zarządzania ryzykiem
w ramach grupy Deutsche Bank podmioty krajowe lub zagraniczne powiązane kapitałowo z Deutsche Bank AG z siedzibą w
Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt n. Menem),
•
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mariana Sengera "Cichego" 1 (BIK),
•
Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 10 A, administrujący systemem MIG-BR,
•
biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych,
•
instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków,
•
podmiotom z którymi Bank zawarł umowy sprzedaży wierzytelności na podstawie przepisów Prawa bankowego
Data wpisu:
1999-10-27
Data ostatniej aktualizacji:
2016-11-08

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

Data wpisu:

-

Data ostatniej aktualizacji:
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-

