Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Niniejszy dokument zawiera klauzulę informacyjną w związku ze stosowaniem przez Santander Consumer Bank
S.A. monitoringu wizyjnego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we
Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław (dalej: Bank). Dane kontaktowe Banku:
numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 195 00, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza
Polski: +48 713 589 909, adres email: biuro@santanderconsumer.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Banku, można skontaktować się pod adresem
email: iod@santanderconsumer.pl lub na adres siedziby Banku z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”.
3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia w Banku i w obrębie placówek Banku, a także bezpieczeństwa
informacji (w tym przestrzegania tajemnicy bankowej), zapobieganie oszustwom i przestępstwom
gospodarczym, możliwość ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, a także stosowanie
wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem i przeciwdziałaniu nadużyciom. (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia1).;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa (np. policja, sądy);
b. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmioty
odpowiadające za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3
celu przetwarzania, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub strony trzecie - do czasu ich zrealizowania,
lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Bank.
W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) korespondencja
może być
przechowywana przez dłuższy czas na potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań
wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.
6. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
I.

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
a. Jest to prawo do uzyskania od Banku potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane
osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także
w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Bank ujawnił Pani/Pana dane osobowe
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lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie
ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, (vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego
przetwarzania dla Pani/Pana.
II.

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
a. Jest to prawo do żądania od Banku niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych.

III.

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
a. Jest to prawo do żądania od Banku niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana
danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Bank ma w takiej
sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona
jedna
z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Bank nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z
prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego.
b. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Bank
jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych
osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach
niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
a. Jest to prawo do żądania od Banku ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w następujących przypadkach, gdy:
b. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez
administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem,
a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Bank nie potrzebuje już
Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
c. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Bank
może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie
za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego.

V.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
a. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
opartego na prawnie uzasadnionym interesie Banku (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia). W takiej sytuacji Bank nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych
celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne
są Bankowi do dochodzenia roszczeń.

VI.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
(i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można
natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której
jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Bank obowiązku
prawnego.

7. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 6,
w następujący sposób:
a. pisemnie na adres: ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław;
b. mailowo na adres: biuro@santanderconsumer.pl ;
c. telefonicznie pod numerem telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 195 00;
d. telefonicznie pod numerem telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 713 589 909.
8. Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany
9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Bank nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji
międzynarodowych

