Jak długo Bank będzie przetwarzał Państwa dane osobowe?
Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów, dla których zostały one
zebrane oraz przepisów prawa nakładających na Bank określone obowiązki prawne
w tym zakresie.
Bank przetwarza Państwa dane osobowe przez okres, który jest niezbędny dla
realizacji celów przetwarzania m.in.:
1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres
obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do
ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami,
2. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności
dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego –
przez okres trwania Państwa zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko
w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody lub spełnienia warunków, o
których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym
wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,
3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz
przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
4. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania
wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu
Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu,
5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w
trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana
sprzeciwu,
6. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu
wycofania przez Państwa zgody,
7. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed
zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych
roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
8. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez
okres,
w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji
i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających,
9. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania
wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia
przez Państwa sprzeciwu.
Dane osobowe mogą być przetwarzane/przechowywane oddzielnie z uwagi na
stosowne cele lub podstawy prawne przetwarzania,

np. odwołanie zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu nie spowoduje, że
Bank przestanie przetwarzać dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych
wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.

