Informacja o administratorze danych osobowych dla płatników

1.

2.

Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24
(dalej: Bank), z którym można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@nestbank.pl, tel.: 22 438-4141, pisemnie na adres siedziby Banku lub osobiście w placówkach Banku. Bank wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych poprzez: e-mail iod@nestbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku.
Dane osobowe płatników będą przetwarzane przez Bank w celu:
a. obsługi transakcji płatniczych w oparciu o przepisy ustawy o usługach płatniczych w okresie
wynikającym z tych przepisów,
b. archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości
w okresie wynikającym z tych przepisów,
c. dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz innych
wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu
przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku,
d. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, w szczególności związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa
finansowego obejmujących identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości (w oparciu
o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) przez okres
wynikający z tych przepisów,
e. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym,
do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku,
f. rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku polegający na
rozpatrzeniu zgłoszenia oraz obrony przed roszczeniami do momentu ich przedawnienia.

3. Bank może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności art. 104 - 106d ustawy Prawo bankowe. Ponadto dane te mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak dostawcy usług
IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem
i na jego zlecenie.
4. Płatnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz
prawo:
a. żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku;
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Aby skorzystać z praw określonych w pkt 4 należy skontaktować się z Bankiem na adresy do kontaktu
podane w pkt 1.
6. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji transakcji płatniczej ich
podanie jest warunkiem jej zrealizowania.

Nest Bank SA

z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy opłacony w całości 319 357 000,00 zł

NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125
www.nestbank.pl

