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W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu 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 (dalej „RODO”), niniejszym informujemy Państwa o
sposobie i celu, w jakim Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce (dalej „Bank”) przetwarza Państwa dane
osobowe oraz o prawach, które Państwu przysługują w związku z ochroną danych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych jest Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, adres e-mail: handelsbanken.pl@handelsbanken.se
Bank wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję
na adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.
Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych
Bank przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO oraz polskimi przepisami dotyczącymi
danych osobowych.
Bank przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. la) RODO w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1b) RODO w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą,
art. 6 ust. 1f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub osoby trzeciej, w
przypadku gdy uzasadniony interes wynika z realizacji umowy z klientem korporacyjnym,
art. 6 ust. lc) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego, oraz
art. 6 ust. le) RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania przez Bank działalności bankowej, w celu przygotowania,
dostarczenia oraz administrowania produktami oraz usługami oferowanymi przez Bank. W celu rozpatrywania
wniosku lub czynności poprzedzającej jego złożenie, badania zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego,
weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących oraz w celu wykonania innych czynności w procesie
zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy, np. w celu ustanowienia zabezpieczeń umowy, w celu
wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem wykonania zawartej umowy, w celu monitorowania
terminowości spłat należności. Bank przetwarza Państwa dane osobowe również na cele związane z analizą danych
ekonomicznych, analizą zarządczą, archiwizacją, audytami, postępowaniami wyjaśniającymi oraz w związku z
doradztwem ekonomicznym, biznesowym lub prawnym świadczonym na rzecz Banku.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi
zostały przekazane do Banku, na przykład w celu realizacji procesu rekrutacji, nawiązania relacji w ramach umowy
pośrednictwa, o współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Banku zobowiązań
prawnych wynikających np. z przepisów prawa wspólnotowego, z przepisów prawa polskiego np. z przepisów prawa
bankowego, z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, ustawodawstwa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych oraz innych wymogów regulacyjnych. Bank ma prawo przetwarzać dane w celu wykonania
obowiązków realizacji zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy lub instytucje. Dodatkowo w
celu wykonania obowiązków raportowych do organów podatkowych, organów nadzorczych, wykonania obowiązków
związanych z zarządzaniem ryzykiem, wykonania obowiązków statystycznych.
Bank ponadto może być zobowiązany do realizacji zadań w interesie publicznym i wtedy Państwa dane będą
przetwarzane w tych celach.
Bank dodatkowo przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Bank lub stronę trzecią, np. gdy Bank przetwarza dane osobowe osób działających na rzecz klientów i kontrahentów,
gdy działa na rzecz zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę instytucji finansowych, banków, instytucji
kredytowych, płatniczych oraz ich klientów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku, w celu
dochodzenia roszczeń i obronie przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów, w marketingu bezpośrednim
produktów i usług, do wewnętrznych celów administracyjnych Banku, np. analiza portfela kredytowego,
przygotowanie statystyk, raportowanie wewnętrzne Banku oraz w ramach Grupy Handelsbanken.
Bank przetwarza także Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, udzielonej w określonych celach. W
takim przypadku Bank dostarczy pisemną deklarację.
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Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa wycofana w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Bank danych do
czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Bank przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż
Państwa zgoda.
Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Bank przetwarza dane związane z:
a) Identyfikacją i weryfikacją, chodzi o stwierdzenie Państwa tożsamości, Bank sprawdza czy dane są zgodne
z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów,
b) Danymi transakcyjnymi,
c) Danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej,
d) Danymi finansowymi lub związanymi ze świadczeniem usług, danymi dotyczącymi Państwa sytuacji
majątkowej lub finansowej,
e) Danymi dotyczącymi Państwa działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
f) Danymi audiowizualnymi.
Ponadto Bank może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Państwa, o ile nie można ich zakwalifikować
jak powyżej, a jest to dokonywane w celach opisanych w niniejszej informacji.
Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie danych osobowych
Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji. Dotyczy to dokonywania badania zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia z Bankiem
umowy na podstawie zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Dotyczy to także
dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw, gdy ocena ta dokonywana
jest na podstawie danych przekazanych Bankowi lub zawartych w dokumentach przedstawionych przy zawieraniu
umowy lub złożeniu zlecenia przeprowadzenia transakcji na podstawie ustalonych kryteriów. Konsekwencją
dokonania oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka.
W niektórych przypadkach Bank wykorzystuje profilowanie. Oznacza to automatyczne przetwarzanie danych
osobowych w celu wykonania analizy związanej np. z ekonomiczno-finansową sytuację klienta, poziomem dochodów,
wydatków, istniejących zobowiązań, zawodu, czasu trwania zatrudnienia, doświadczenia zawodowego.
Źródło pozyskiwania Państwa danych osobowych
Bank uzyskuje dane bezpośrednio od Państwa. Przetwarzane dane Bank pozyskuje również z biur informacji
gospodarczej, Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej S.A., Systemu Elektronicznego Ksiąg
Wieczystych, z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z innych
publicznych ewidencji i rejestrów, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, od osób Państwa
reprezentujących. W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub działających na ich rzecz, dane
uzyskujemy z powyżej wymienionych źródeł jak również od samych przedsiębiorców.
Prawo czy obowiązek przekazania danych osobowych Bankowi
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub
zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych
czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania
wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z Bankiem. Dodatkowo, tam gdzie ma to zastosowanie,
zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie
zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych. Abyśmy mogli spełnić te
czynności lub obowiązki, przepisy wymagają dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz
niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych
informacji lub dokumentów, Bank nie będzie mógł przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować
umów oraz prowadzić obsługi.
Komu Bank przekazuje Państwa dane osobowe
Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego
na Banku obowiązku prawnego w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Banku oraz inne osoby działające z upoważnienia
Banku, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor
Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Europejski Bank Inwestycyjny, Związek Banków Polskich,
Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), Krajowa Izba
Rozliczeniowa, izby rozliczeniowe, banki, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze, organizacje kartowe, uczestnicy
systemów płatności, urzędy skarbowe, organy administracji państwowej, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, podmioty z Grupy Handelsbanken.
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Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Banku i osobom działającym z ich
upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie
zgodnie z poleceniem Banku. Do grona tych podmiotów zaliczają się podmioty świadczące usługi z zakresu
działalności bankowej, czynności faktycznych związanych z czynnościami bankowymi, z zakresu działalności
informatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej.
Przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich
Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej, tak zwanych państw trzecich w
przypadku, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Bankiem lub do podjęcia
działań przed zawarciem, takiej umowy.
W przypadku, jeśli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie
odbywał się z wykorzystanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Jeżeli
Bank przekaże dane do podmiotów z Grupy Handelsbanken poza Europejski Obszar Gospodarczy, Bank będzie
stosował odpowiednie zabezpieczenia z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej.
W zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń. W zakresie wypełniania zobowiązań
prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Bank. W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie. Do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy
dalszego przetwarzania danych.
Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Bank
W związku z faktem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank przysługują Państwu następujące prawa.
Możecie Państwo żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich - przetwarzania
lub ich usunięcia. Możecie Państwo żądać wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na
przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możecie
Państwo żądać przeniesienia dostarczonych Bankowi przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Możecie Państwo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo
uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym postanowienia RODO.
Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez Bank danych: z
przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Bank przetwarza dane do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO), w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec
profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem
bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
Kontakt
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać
z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: handelsbanken.pl@handelsbanken.se lub pod numer
telefonu: +48 (22) 381 73 00.
Inspektor danych osobowych
Svenska Handelsbanken AB S.A.
Oddział w Polsce
Erik Edin
Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm Suede
tel. +46 8 701 43 03
dpo@handelsbanken.se

