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Адміністратор Ваших персональних даних - "Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka
Stefczyka", 81-455 Гдиня, вул. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, телефон: (+48) 801 600 100; e-mail:
kasa@kasastefczyka.pl (далі: SKOK)
Адміністратор призначив інспектора охорони даних, з яким можна зв'язатися за вищевказаною адресою для
листування та за номер телефону, а також за адресою електронної пошти: IOD@kasastefczyka.pl
Ваші персональні дані використовуватимуться в наступних цілях:
1. укладення, виконання, припинення договору - це стосується також підготовчої роботи, яка здійснюється
перед укладенням договору (ст. 6 ч. 1 літ. b GDPR*);
2. виконання дій відповідно до наданої згоди - стосується згоди на використання SKOK-ом даних з метою
оцінки кредитоспроможності і аналізу кредитного ризику після закінчення зобов'язання, а також згоди на
маркетинг за посередництвом електронних каналів і телефону (ст. 6 ч. 1 літ. a GDPR);
3. виконання законного обов'язку SKOK-у або реалізації завдань в суспільних інтересах, зокрема
пов'язаних з веденням законної діяльності SKOK-у і реалізацією укладених з членами skok-у договорів,
оцінкою кредитоспроможності і аналізом кредитного ризику, управління ризиком SKOK-ом, розглядом
рекламації. Обов'язки також виникають з законодавства, пов'язаного з запобігання забороненим
вчинкам, в тому числі кредитним шахрайствам і відмиванню брудних грошей, а також закону про захист
конкуренції і споживачів. SKOK має також право використовувати дані, щоб виконати обов'язки,
реалізувати рекомендації, видані уповноваженими органами або установами (ст. 6 ч. 1 літ. c i e GDPR);
4. облікових, бухгалтерських і архівних на підставі закону про бухгалтерський облік та податкового
законодавства (ст. 6 ч. 1 літ. c GDPR);
5. аналітичних і статистичних, в тому числі аналізу кредитного портфеля, використання з цією метою
становить законодавчо обґрунтований інтерес SKOK (ст. 6 ч.1 літ. f GDPR);
6. безпосереднього маркетингу продуктів і послуг SKOK або суб'єктів, пов'язаних капіталом, персонально
або системно зі SKOK**, використання з цією метою становить законодавчо обґрунтований інтерес
SKOK (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR);
7. розслідування, встановлення і захисту від потенційних претензій, використання з цією метою становить
законодавчо обґрунтований інтерес SKOK (ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR)
.
Ваші персональні дані ми отримуємо перш за все безпосередньо від Вас, а також з інших джерел: Офіс
Кредитної інформації (BIK), Бюро економічної інформації (BIG), Судовий і економічний моніторинг в сфері
оголошення банкрутства, а також з реєстру PESEL, RDO, KRS, CEIDG і інших доступних реєстрів.
Ваші персональні зберігатиме SKOK впродовж періоду, який залежить від мети, з якою їх зібрано тобто:
1. у випадку, якщо не укладено договору впродовж 3 років від їх збору з метою розгляду можливих
рекламацій та претензій;
2. впродовж періоду дії договору, а після його закінчення до часу обов'язкового зберігання даних;
3. до часу відкликання згоди - у випадку, якщо використання відбувається на підставі згоди;
4. до часу виконання SKOK-ом обов'язків, які виникають з окремих законоположень або виконання завдань
в суспільних інтересах;
5. до часу внесення заперечення щодо використання в цілях безпосереднього маркетингу;
6. до часу закінчення строку давності потенційних претензій;
7. до часу врахування Вами заперечення проти використання даних на підставі так званого законодавчо
обґрунтованого інтересу - у випадку внесення заперечення з огляду на Вашу особливу ситуацію, про яку
йдеться у ст. 21 ч. 1 GDPR.
Одержувачами Ваших даних можуть бути:
1. суб'єкти, уповноважені на підставі законодавства, в тому числі BIK, Комісія фінансового нагляду,
Управління захисту конкуренції і споживачів, Фінансовий речник, Банківський гарантійний фонд;
2. суб'єкти, пов'язані капіталом, персонально або системно зі SKOK** або які співпрацюють зі SKOK на
підставі укладених договорів, яким SKOK доручив обробку персональних даних: агенти SKOK, суб'єкти
які надають інформатичні послуги, маркетингові, торгівельні, логістичні, примусового стягнення, юридичні,
бухгалтерські і інші додаткові послуги.
У зв'язку з використанням Ваших персональних даних Ви маєте право:
1. вимагати доступ до даних, їх спростування, усунення або обмеження використання
2. вносити заперечення проти такого використання,
3. вимагати перенесення даних,
4. відмінити надану згоду в будь-який момент, без впливу на законність використання даних на підставі
згоди перед її відміною.
5. внести скаргу до Голови Управління охорони персональних даних, якщо вважатимете, що використання
порушує законодавство про охорону персональних даних
У зв'язку з прийняттям рішень автоматизованим способом, Ви маєте право отримати відповідні пояснення про
підстави прийнятого рішення, право оскаржити це рішення, представляючи свою позицію.
Ви подаєте свої персональні дані в договорі або заяві добровільно, проте це становить необхідну умову розгляду
заяви, укладення і виконання договору.
Обробка ваших персональних даних може відбуватися автоматизованим способом. Це може вести до
автоматизованого прийняття рішень, в тому числі рішень, базованих на профілізації. Це застосовуватиметься в
наступних випадках:
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прийняття рішень, в
тому числі профілізації

проведення оцінки здатності і аналізу кредитного ризику - оцінка здійснюється на підставі даних, які
містяться в заяві, даних, які містяться у внутрішніх та зовнішніх базах SKOK (в тому числі, BIK, BIG);
наслідком проведеного аналізу може стати автоматичне рішення про ненадання позики/кредиту;
2. проведення оцінки ризику відмивання грошей на підставі задекларованих Вами даних; результатом
такої оцінки може бути зарахування до групи неприйнятного ризику, що може призвести до
автоматичного блокування, не налагодження відносин, розірвання договору;
3. запобігання злочинам, які здійснюються на шкоду SKOK і його членів, так званий "fraudom" шляхом
формування моделей, які впізнають злочинні дії; наслідком такої профілізації може бути автоматичне
рішення про ненадання позики/кредиту.
Профілізація використовується також в наступних випадках, однак в результаті не відбувається прийняття
автоматичного рішення:
1. запобігання пропонуванню фінансових продуктів, непридатних для членів т.зв. "misseling";
2. управління кредитним ризиком шляхом створення безпечного профілю ризику для членів SKOK
3. маркетинг і промоція діяльності SKOK, з метою підготовки персоналізованих пропозицій продуктів.
Регламенту Європарламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з використанням персональних
даних і про вільний обіг таких даних та скасування Директиви 95/46/WE.
** список суб'єктів, пов'язаних капіталом, персонально або системно зі SKOK знаходиться в представництвах SKOK, на сторінці www.
kasastefczyka.pl та у послузі електронного банку.
1.

ІНФОРМАЦІЙНА ФОРМУЛА BIK S.A
Ваші персональні дані "Spółdzielcza Кasa Oszczędnościowo-Kredytowа im. Franciszka Stefczyka" (далі: SKOK) може передавати на підставі
ст.105 ч. 1 п. 1c та ст. 105 ч. 4 закону від 29 серпня 1997 р. Закону про банківську діяльність (далі: Закон про банківську діяльність) – в
"Biurо Informacji Kredytowej S.A." зареєстрованому у Варшаві, вул. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Варшава (далі: BIK). У зв'язку з
вищезазначеним BIK – поруч зі SKOK – стає адміністратором Ваших персональних даних. Нижче представляємо основну інформацію, яка
стосується використання Ваших персональних даних BIK-ом.
Адміністратор даних
Контактні дані

Цілі використання та
правова підстава
використання

Адміністратор Ваших персональних даних - "Biuro Informacji Kredytowej S.A." зареєстроване
у Варшаві, вул. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Варшава (BIK)
З BIK можна зв'язатися за допомогою адреси електронної пошти: kontakt@bik.pl, або в
письмовій формі (Центр
обслуговування клієнта BIK S.A., 02-676 Варшава, вул. Postępu 17A). В BIK призначений
інспектор захисту даних, з яким можна зв'язатися за електронною адресою: iod@bik.pl або в
письмовій формі (Інспектор охорони даних, Центр обслуговування клієнта BIK S.A., 02-676
Варшава, вул. Postępu 17A). З інспектором охорони даних можна зв'язатися у всіх справах, що
стосуються
використання персональних даних та користування правами, пов'язаними з використанням
даних.
Ваші дані використовуватиме BIK для:
•

•

•
•

•
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виконання банківської діяльності, зокрема оцінки кредитоспроможності та аналізу
кредитного ризику, в тому числі з використанням профілізації - правову підставу
використання персональних даних становлять положення Закон про банківську
діяльність;
статистики і аналізу, результатом яких не є персональні дані і цей результат не
становить підстави прийняття рішення щодо конкретних фізичних осіб - правову підставу
використання персональних даних становить законодавчо обґрунтований інтерес
адміністратора даних, який виникає з положень Закону про банківську діяльність;
з метою застосування внутрішніх методів та інших методів і моделей, про які йдеться в
ст.105a ч. 4 Закону про банківську діяльність, - підставу використання персональних
даних становить положення Закону про банківську діяльність;
з метою розгляду Ваших потенційних рекламацій і заявлених претензій - правову
підставу використання персональних даних становить законодавчо обґрунтований
інтерес адміністратора даних, який полягає в розгляді заявки, що становить предмет
рекламації та захисті від потенційних претензій
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Категорії даних, які
використовуються

BIK використовує Ваші персональні дані у сфері:
•
•
•
•

P/F/Przetw-Danych-Os-Por/1.6

дані, які ідентифікують особу: ІПН/NIP, ім'я, прізвище, дані, які стосуються документів
підтвердження особи, перше/дошлюбне прізвище матері, ім'я батька, ім'я матері, дата
народження, місце народження, громадянство;
адресні і телеадресні дані,
соціально-демографічні дані: інформація про працевлаштування або підприємницьку
діяльність, освіта, доходи і витрати, цивільний стан, кількість осіб в домашньому
господарстві, майновий устрій подружжя;
дані про зобов'язання: джерело зобов'язання, сума і валюта, номер і стан рахунку, дата
виникнення зобов'язання, умови сплати зобов'язання, мета фінансування, правове
забезпечення і предмет забезпечення, перебіг реалізації зобов'язання, стан боргу за
зобов'язанням на день закінчення зобов'язання, дату закінчення зобов'язання, причини
невиконання зобов'язання або зволікання, про яке йдеться в ст. 105a ч. 3 закону,
причини закінчення зобов'язання, інформація про фінансове банкрутство споживача,
кредитне рішення і дані про кредитні заявки.
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Джерело
отримання даних

BIK отримує Ваші персональні дані від SKOK.
Інформація про фінансове банкрутство споживача яка обробляється в BIK може походити від
SKOK та з Судового і економічного моніторингу.

Період впродовж
якого
використовуватимуть
ся дані

Ваші персональні дані використовуватиме BIK:

Одержувачі даних

Права особи, якої
стосуються дані

•

з
метою
виконання
банківської
діяльності,
зокрема
проведення
оцінки
кредитоспроможності і аналізу кредитного ризику - впродовж періоду тривання Вашого
зобов'язання, а після його закінчення - тільки у випадку надання Вами згоди або
виконання умов, про які йдеться в ст. 105a ч. 3 Закону про банківську діяльність,
причому в жодному випадку не довше ніж впродовж 5 років з часу закінчення
зобов'язання, а щодо даних, які виникають з запиту, переданого до BIK, - впродовж
максимум 5 років з часу їх передачі, з тим, що ці дані будуть доступними впродовж
максимум 12 місяців з часу їх передачі;
• для цілей застосування внутрішніх методів та інших методів і моделей, про які йдеться в
ст. 105a ч. 4 Закону про банківську діяльність, - впродовж періоду тривання зобов'язання
та впродовж 12 років з часу закінчення зобов'язання;
• для статистичних цілей і аналізів - впродовж періоду тривання зобов'язання та впродовж
12 років з часу закінчення зобов'язання, а в сфері даних, які виникають з запиту,
переданого до BIK, - впродовж максимум 10 років від його передачі;
• для цілей розгляду Вашої рекламації і заявлених претензій - до моменту закінчення
терміну давності Ваших потенційних претензій, які виникають за договором або на іншій
підставі.
Ваші персональні дані BIK може передавати суб'єктам, уповноваженим до їх отримання на
підставі діючого законодавства, в тому числі суб'єктам, переліченим в ст. 105 ч. 4 і 4d Закону
про банківську діяльність, а також в реєстр PESEL або Реєстр внутрішніх паспортів з метою
перевірки правильності переданих персональних даних, та іншим суб'єктам, які співпрацюють
з BIK, якщо такий суб'єкт має Вашу згоду. Ваші персональні дані можуть також надаватися
суб'єктам, які використовують дані від імені BIK, таким як постачальники інформатичних
послуг - при цьому такі суб'єкти використовують дані як субпідрядники, на підставі договору з
BIK і виключно за дорученнями BIK.
Ви маєте право доступу до Ваших даних та право вимагати їх спростування, усунення,
обмеження використання. У сфері, в якій підставу використання Ваших персональних даних
становить передумова законодавчо обґрунтованого інтересу адміністратора, Ви маєте право
внести заперечення проти використання Ваших персональних даних.
У сфері, в якій підставу використання Ваших персональних даних становить згода, Ви
маєте право анулювати згоду. Анулювання згоди не впливає на законність
використання, здійснене на підставі згоди перед її анулюванням.
У сфері, в якій Ваші дані використовуються з метою укладення і виконання договору або
обробляються на підставі згоди, - Ви маєте також право переносити персональні дані,
тобто отримати від адміністратора Ваші персональні дані,
у структуризованому, загальновживаному форматі, придатному до машинного зчитування. Ви
можете надіслати ці дані іншому адміністратору даних. Право до перенесення даних не
стосується даних, які становлять таємницю підприємства.
Ви також маєте право внести скаргу в наглядовий орган, який займається захистом
персональних даних.
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