W jakim stopniu Bank stosuje automatyczne podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie?
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy
lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do
zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze
zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem.
Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:
1. dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w
dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia
przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone
kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku,
rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości
majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych
transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych);
konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do
grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może
skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego
stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów
państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy,
2. w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank –
Państwa dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji
dokonywanych na rachunku z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą
płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do
Państwa spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Państwa,
w przypadku nieskorzystania przez Państwa z tej oferty),
3. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane
dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej
w przypadku podejrzenia, że została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną;
identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania
ustalonego według kryteriów związanych z cechami Państwa transakcji, w tym
kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

