Dokument jawny Nest Bank S.A

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ, W TYM W FORMIE SPÓŁEK CYWILNYCH (BĘDĄCYCH STRONĄ UMOWY
Z BANKIEM/KONTRAHENTEM)
1) 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.: 801-800188, 22 438-41-41 lub pisemnie na adres siedziby 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.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy z Bankiem, której Państwo są stroną oraz jej realizacji
(dalej: umowa) w okresie poprzedzającym zawarcie umowy oraz w czasie jej obowiązywania,
b) archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości
w okresie wynikającym z tych przepisów,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku wynikających z przepisów
podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, przez okres wynikający z tych przepisów,
d) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Banku, do momentu przedawnienia roszczeń.
3) Bank może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na
podstawie przepisów prawa. 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) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Bank
oraz prawo:
a) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenia danych, tj. do otrzymania danych osobowych lub ich przesłania do wskazanego
administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego -dotyczy danych przetwarzanych na podstawie umowy, w sposób
zautomatyzowany,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Banku,
d) 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
wskazane w pkt 1.
6) W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji
umowy ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

