Klauzula informacyjna Banku jako administratora danych osobowych
- monitoring wizyjny

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.: 801-800-188, 22 438-41-41, 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.

2)

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez Bank w celu:
prowadzenia monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w Banku
i w obrębie oddziałów Banku, a także bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy
bankowej), zapobiegania oszustwom i przestępstwom gospodarczym, możliwości ewentualnego
dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku.

3)

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku lub
ewentualnego uwzględnienia Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane są okresowo
nadpisywane po upływie 3 miesięcy od dnia nagrania. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów
dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby prowadzenia
wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.

4)

Bank może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na
podstawie przepisów prawa (np. policja, organy sądowe). Ponadto dane te mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak podmioty odpowiadające za
nadzór nad działaniem monitoringu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z Bankiem i na jego zlecenie.

5)

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz
prawo:
a) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Banku,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)

Aby skorzystać z praw określonych w pkt 5 należy skontaktować się z Bankiem na adresy do kontaktu
wskazane w pkt 1.

7)

Podanie danych osobowych i przebywanie w obszarze monitorowanym jest dobrowolne.

