Formularz przekazania danych kontaktowych do Banku Pekao S.A.
Imię i nazwisko
Numer telefonu						 Adres e-mail
Interesuje mnie aktywacja funkcji płatniczej w legitymacji studenckiej.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty,
jak również podjęcia decyzji dotyczącej przedstawionej oferty w sposób zautomatyzowany wobec mnie w oparciu o profilowanie przez Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 („bank”), w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług banku jako
administratora:

□ TAK 		

□ NIE

2. Otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57
(„bank”), jako administratora, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne:
e-mail

□ TAK 		

□ NIE

SMS/MMS

□ TAK 		

□ NIE

internetowy serwis Banku Pekao S.A.

□ TAK 		

□ NIE

serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, zawierające informacje handlowo-marketingowe

□ TAK 		

□ NIE

3. Kontakt telefoniczny przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 („bank”), w celu marketingu bezpośredniego
z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:
automatyczne systemy wywołujące (wszelkie systemy głosowe, faksowe, poczty elektronicznej, systemy generujące komunikaty głosowe, SMS-y, MMS-y,
komunikatory internetowe i inne formy komunikowania się drogą telekomunikacyjną za pomocą głosu i obrazu)

□ TAK 		

□ NIE

□ TAK 		

□ NIE

□ TAK 		

□ NIE

telefon

IVR

Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez bank następujące rodzaje Pani/ Pana danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące
sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia, dotyczące transakcji oraz posiadanych produktów banku. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam,
że zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podstawa prawna:
– art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
– art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Miejscowość, data

Podpis osoby składającej oświadczenie

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „bank”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować, wysyłając e-mail pod adres: info@pekao.com.pl, a także telefonicznie, dzwoniąc pod numery: 801 365 365,
22 59 12 232 (opłaty wg cennika operatora), lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@pekao.com.pl,
lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących
kanałów komunikacji: adres e-mail: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie: 801 365 365, 22 59 12 232 (opłaty wg cennika operatora), lub pisemnie: Bank Pekao S.A.
– Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług banku, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest Pani/ Pana zgoda na takie przetwarzanie.
Ponadto bank może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie i obrona roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT), przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie na polecenie administratora.
Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pekao.com.pl.
Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców, dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych.

Okres przechowywania
danych

Podane przez Panią/ Pana dane będą przetwarzane w czasie wynikającym z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/ Pana
wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody,
przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/ Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały podane
powyżej.

Informacja o wymogu
Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.
podania danych osobowych
Oświadczam, że otrzymałam/ otrzymałem przedstawioną mi treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano,
kto jest administratorem moich danych osobowych, oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych.

Podpis

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

