PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY OSÓB
FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH
DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (dalej zwane „RODO”)

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych obejmujące otrzymanie informacji o tym jakie dane AS Inbank S.A. –
Oddział w Polsce (dalej „Bank”) przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe, a także ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. W każdym momencie, gdy zajdzie
taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Bank o zmianie swoich danych osobowych.
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)
Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. w sytuacji
kiedy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego
przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Bank nie ma podstaw prawnych do przetwarzania
danych. W przypadku posiadania aktywnej umowy z Bankiem, przetwarzanie danych jest niezbędne do jej wykonywania i dane
osobowe nie mogą zostać usunięte.
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Bankowi oraz przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi.
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Banku ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących
przypadkach:
1) kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Bankowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania.
Każdy wniosek osoby, której dane dotyczą będzie rozpatrywany przez Bank indywidualnie pod względem istniejących podstaw
dla przetwarzania danych, celu i zakresu przetwarzania.
PRAWO SPRZECIWU
Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Wyrażenie sprzeciwu wobec profilowania oznacza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza
wyjątkowymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach. W konsekwencji, w niektórych sytuacjach, skutkiem tego
działania będzie brak możliwości zastosowania uproszczonej ścieżki obsługi.
PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osoba, której dane dotyczą może wycofać zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych według swojego wyboru:
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•
•
•
•

drogą telefoniczną pod numerem 801-805-805 (wybierając po nawiązaniu połączenia nr 2)
drogą elektroniczną wysyłając treść oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: kontakt@inbanpolska.pl,
w formie pisemnej wysyłając pismo z treścią oświadczenia na adres: AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce, ul. Fabryczna
5A, 00-446 Warszawa,
osobiście w Oddziale Banku pod adresem: AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa w
godz. od 10:00 do 16:00

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
KOMUNIKACJA Z BANKIEM W CELU KORZYSTANIA Z PRZYSŁUGUJACYCH PRAW
W celu skorzystania z przysługujących praw osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Bankiem według swojego
wyboru:
•
•
•

drogą elektroniczną wysyłając treść oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: kontakt@inbanpolska.pl,
w formie pisemnej wysyłając pismo z treścią oświadczenia na adres: AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce, ul. Fabryczna
5A, 00-446 Warszawa,
osobiście w Oddziale Banku pod adresem: AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa w
godz. od 10:00 do 16:00.

Bank udzieli informacji na temat praw osoby, której dane dotyczą jak i rozpatrzy wniosek niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,
a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o 60
dni z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Bank poinformuje
osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
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