REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
OTWARTEJ BANKOWOŚCI W BANKU
MILLENNIUM S.A.
Postanowienia ogólne
§1
„Regulamin świadczenia Usług Otwartej Bankowości w
Banku Millennium S.A.”, określa zasady korzystania z
Usług Otwartej Bankowości świadczonych przez Bank
Millennium S.A.
Definicje
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
Aplikacja Mobilna - usługa zdalnego dostępu
do produktów i usług oferowanych przez Bank,
w tym umożliwiająca składanie oświadczeń
woli i wiedzy, dostępna po zainstalowaniu
przez Użytkownika oprogramowania Banku na
podłączonych do Internetu urządzeniach
mobilnych obsługujących transmisję danych
(np. telefony komórkowe oraz połączone z
nimi urządzenia dodatkowe, w szczególności
zegarki typu smartwatch);
2)
API Dostawcy - udostępniony przez Dostawcę
interfejs umożliwiający Bankowi i innym
dostawcom usług płatniczych świadczenie na
wniosek
Użytkownika
lub
Klienta
zewnętrznego i w oparciu o jego zgodę usług
określonych w Ustawie, tj.: usługi inicjowania
transakcji, usługi dostępu do informacji o
Rachunkach płatniczych Użytkownika lub
Klienta
zewnętrznego
oraz
usługi
potwierdzania dostępności kwoty niezbędnej
do wykonania transakcji realizowanej w
oparciu o kartę płatniczą;
3)
Bank – Bank Millennium S.A. z siedzibą w
Warszawie;
4)
Dostawca – inny niż Bank dostawca usług
płatniczych prowadzący Rachunek płatniczy
Użytkownika lub Klienta zewnętrznego na
podstawie Ustawy;
5)
Klient zewnętrzny – osoba fizyczna
wnioskująca o produkt Banku poprzez
Interenet, poza Aplikacją Mobilną albo
Millenetem. W przypadku zawarcia z Bankiem
umowy o wnioskowany produkt Klient
zewnętrzny jest traktowany jako Użytkownik w
rozumieniu niniejszego Regulaminu.
6)
Millenet – usługa zdalnego dostępu do
produktów i usług oferowanych przez Bank,
umożliwiająca składanie oświadczeń woli i
wiedzy, dostępna za pośrednictwem sieci
Internet oraz komputera lub urządzenia
mobilnego obsługującego transmisję danych
(np. tablety lub telefony komórkowe
wyposażone w rekomendowaną przeglądarkę);
7)
Rachunek płatniczy – rachunek płatniczy w
rozumieniu Ustawy;
8)
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia
Usług Otwartej Bankowości w Banku
Millennium S.A.;
9)
RODO
Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

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);
Transakcja płatnicza – zainicjowany przez
Użytkownika transfer środków pieniężnych;
Usługa dostępu do informacji o rachunku –
usługa zdefiniowana w Ustawie, polegająca na
pobraniu przez Bank poprzez API Dostawcy
informacji na temat co najmniej jednego
Rachunku płatniczego prowadzonego na rzecz
Użytkownika lub Klienta zewnętrznego przez
Dostawcę i związanych z nim transakcji
płatniczych, na podstawie zgody Użytkownika
lub Klienta zewnętrznego i zakresu danych
udostępnionych przez Dostawcę;
Usługa Finanse 360° – usługa świadczona
przez Bank na rzecz Użytkownika polegająca
na
prezentacji
Użytkownikowi
danych
dotyczących
jego
Rachunku/ów
płatniczego/ych prowadzonego/ych przez
Dostawcę
oraz
przygotowanych
dla
Użytkownika propozycji w zakresie produktów
i usług świadczonych przez Bank;
Usługa inicjowania transakcji płatniczej usługa zdefiniowana w Ustawie, polegająca na
zainicjowaniu Zlecenia płatniczego przez
Bank, na wniosek Użytkownika, z Rachunku
płatniczego Użytkownika prowadzonego przez
Dostawcę;
Usługa weryfikacji dochodu – usługa
świadczona przez Bank na rzecz Użytkownika
polegająca na umożliwieniu potwierdzenia
przez Użytkownika jego dochodów i ich
weryfikacji przez Bank w oparciu o historię
transakcji
na
Rachunkach
płatniczych
Użytkownika
oraz
prezentację
przygotowanych dla Użytkownika propozycji w
zakresie produktów i usług świadczonych przez
Bank;
Usługa weryfikacji tożsamości – usługa
świadczona przez Bank na rzecz Klienta
zewnętrznego polegająca na umożliwieniu
potwierdzenia przez Klienta zewnętrznego
jego tożsamości i jej weryfikacji przez Bank w
oparciu o historię transakcji oraz o informację
o
Rachunkach
płatniczych
Klienta
zewnętrznego prowadzonych przez Dostawcę,
a w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o
wnioskowany
produkt
–
prezentacji
przygotowanych
propozycji
w
zakresie
produktów i usług świadczonych przez Bank.
Usługi Otwartej Bankowości – usługi
świadczone przez Bank na podstawie
Regulaminu;
Ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych;
Uwierzytelnienie – procedura umożliwiającą
weryfikację tożsamości Użytkownika przez
Dostawcę;
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Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca
aktywny dostęp do Millenet lub Aplikacji
Mobilnej;
Zlecenie
płatnicze
oświadczenie
Użytkownika skierowane do jego Dostawcy
zawierające polecenie wykonania Transakcji
płatniczej.
Korzystanie z Usług Otwartej Bankowości
§3
Użytkownik lub Klient zewnętrzny może korzystać z
Usług Otwartej Bankowości pod warunkiem łącznego
spełnienia następujących warunków:
1) posiadania lub współposiadania Rachunku
płatniczego dostępnego on-line prowadzonego
przez Dostawcę, z którym to Dostawcą Bank
jest zintegrowany za pośrednictwem API
Dostawcy (lista Dostawców, z którymi Bank
jest zintegrowany za pośrednictwem API
Dostawcy dostępna jest w trakcie aktywacji
usług świadczonych przez Bank na podstawie
Regulaminu),
2) wyrażenia wymaganej zgody na korzystanie z
danej Usługi Otwartej Bankowości w Banku
Millennium S.A. na zasadach wynikających z
niniejszego Regulaminu,
3) zaakceptowania Regulaminu,
4) przejścia procesu zgodnie z wymaganiami
Dostawcy, w tym dokonania Uwierzytelnienia.
Przy świadczeniu Usług Otwartej Bankowości, Bank
polega
na
procedurach
Uwierzytelnienia
zapewnionych
przez
Dostawcę
zgodnie
z
postanowieniami
umowy
zawartej
przez
Użytkownika lub Klienta zewnętrznego z Dostawcą.
Usługa dostępu do informacji o rachunku
§4
W celu świadczenia przez Bank Usług Otwartej
Bankowości określonych w niniejszym Regulaminie,
opartych na Usłudze dostępu do informacji o
rachunku,
Bank
pozyskuje
informacje
o
Rachunku/Rachunkach płatniczym/ch Użytkownika
lub Klienta zewnętrznego i związanych z nim/nimi
Transakcjami płatniczymi za pośrednictwem tej
Usługi.
Po wyrażeniu przez Użytkownika lub Klienta
zewnętrznego stosownej zgody dla Banku na
świadczenie na jego rzecz Usługi dostępu do
informacji o rachunku, Bank zwróci się o dostęp do
wskazanego Rachunku płatniczego Użytkownika lub
Klienta
zewnętrznego
prowadzonego
przez
Dostawcę poprzez API Dostawcy z możliwością
pobrania informacji wskazanych w ust. 8.
Bank uzyskuje dostęp do informacji o Rachunkach
płatniczych, zgodnie z ust. 10 i 11 przez API
Dostawcy, po przekazaniu do Dostawcy informacji o
zgodzie Użytkownika lub Klienta zewnętrznego na
świadczenie Usługi dostępu do informacji o
rachunku oraz przejściu przez Użytkownika lub
Klienta
zewnętrznego
procesu
zgodnie
z
wymaganiami Dostawcy, w tym dokonaniu
Uwierzytelnienia.
W przypadku odmowy Dostawcy przekazania
informacji o Rachunku płatniczym Użytkownika lub
Klienta zewnętrznego do Banku, poinformowanie
Użytkownika lub Klienta zewnętrznego o odmowie
przekazania ww. informacji i ewentualnych jej
przyczynach leży po stronie Dostawcy.
W ramach realizacji Usługi dostępu do informacji o
rachunku Bank pobiera informacje o przynajmniej
jednym Rachunku płatniczym Użytkownika lub
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Klienta
zewnętrznego
prowadzonym
przez
Dostawcę.
Zgoda na Usługę dostępu do informacji o rachunku
Użytkownika lub Klienta zewnętrznego jest
wyrażana na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.
7. Na jej podstawie Bank będzie pobierał informacje
za pomocą API Dostawcy aż do momentu wycofania
zgody przez Użytkownika lub też do momentu jej
wygaśnięcia na skutek rozwiązania z Użytkownikiem
umowy o korzystanie z Kanałów Bankowości
Elektronicznej w Banku zdefiniowanych w
odpowiedniej regulacji, o której mowa w § 10 ust.
1.
W przypadku Klienta zewnętrznego zgoda wygasa w
terminie 1 dni roboczego, jeśli nie doszło do
zawarcia z Bankiem stosownej umowy, w ramach
wnioskowania o zawarcie której, Klient zewnętrzny
skorzystał z Usługi weryfikacji tożsamości.
W związku ze świadczeniem przez Bank na rzecz
Użytkownika lub Klienta zewnętrznego Usług
Otwartej Bankowości, Bank z wykorzystaniem Usługi
dostępu do informacji o rachunku, pobiera
informacje dotyczące wyznaczonych Rachunków
płatniczych i związanych z nimi Transakcji
płatniczych za maksymalny okres pełnych 24
miesięcy oraz bieżącego miesiąca. W przypadku gdy
Dostawca nie udostępnia danych za wskazany okres,
Bank pobierze dane za najdłuższy możliwy okres,
który udostępnia Dostawca.
W okresie obowiązywania zgody Użytkownika, Bank
aktualizuje informacje o Rachunkach płatniczych
objętych zakresem zgody.
Przy każdym czynnym dostępie (tj. po poprawnym
zalogowaniu się lub po żądaniu aktualizacji danych)
Użytkownika do Millenet lub Aplikacji Mobilnej,
Bank wysyła za pośrednictwem API Dostawcy
żądanie aktualizacji informacji o Rachunkach
płatniczych objętych zgodą Użytkownika.
Oprócz żądań, o których mowa w ust. 10, Bank może
okresowo wysyłać za pośrednictwem API Dostawcy
żądania aktualizacji informacji o Rachunkach
płatniczych objętych zgodą Użytkownika, z
częstotliwością uzależnioną od limitów zapytań
stosowanych przez danego Dostawcę.
W przypadkach uzasadnionych przepisami Ustawy
oraz zgodnie z postanowieniami umowy zawartej
przez Użytkownika z danym Dostawcą, w celu
kontynuowania świadczenia Usługi dostępu do
informacji o rachunku może być wymagane
ponowne przejście procesu zgodnie z wymaganiami
Dostawcy, w tym dokonanie Uwierzytelnienia.
Zgoda na świadczenie Usługi dostępu do informacji
o rachunku Użytkownika może być w każdej chwili
wycofana przez Użytkownika za pośrednictwem
Aplikacji Mobilnej lub Millenet.
Zestawienie oraz zakres poszczególnych wyrażonych
przez Użytkownika zgód są dostępne w
dedykowanych sekcjach w Millenet, Aplikacji
Mobilnej, a w przypadku Klienta zewnętrznego, z
którym Bank nie zawarł stosownej umowy - w
placówce Banku.
Wycofanie zgody na świadczenie Usługi dostępu do
informacji o rachunku spowoduje zaprzestanie
pobierania przez Bank objętych zgodą informacji
dotyczących Rachunków płatniczych posiadanych
przez Użytkownika u danego Dostawcy i
zaprzestanie
świadczenia
Usług
Otwartej
Bankowości opartych na Usłudze dostępu do
informacji o rachunku.
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Usługa inicjowania transakcji płatniczej
§5
1. Usługa inicjowania transakcji płatniczej jest
świadczona jeśli Użytkownik posiada aktywny
dostęp do Millenet.
2. Użytkownik może korzystać z Usługi inicjowania
transakcji płatniczej z poszczególnych Rachunków
płatniczych prowadzonych przez Dostawcę, po
spełnieniu każdorazowo warunków określonych w §
3 ust. 1, w ramach wyboru danego Dostawcy oraz
Rachunku płatniczego.
3. Użytkownik może korzystać z Usługi inicjowania
transakcji płatniczej za pośrednictwem Millenet.
4. W celu skorzystania z Usługi inicjowania transakcji
płatniczej, Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie
Usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz
wskazuje: Dostawcę, Rachunek płatniczy z którego
ma być świadczona usługa, kwotę Transakcji
płatniczej, rachunek na który ma być zrealizowana
Transakcja płatnicza oraz podaje inne dane
wymagane przez danego Dostawcę do realizacji
Transakcji płatniczej.
5. Bank inicjuje Zlecenie płatnicze przekazując
Dostawcy
informacje
o
wyrażonej
przez
Użytkownika zgodzie i szczegółach Zlecenia
płatniczego oraz
udostępnia Dostawcy numer
identyfikacyjny Zlecenia płatniczego, niezwłocznie
po wykonaniu przez Użytkownika czynności
opisanych w ust. 4.
6. Po zainicjowaniu Zlecenia płatniczego przez Bank,
Transakcje płatnicze są realizowane przez Dostawcę
w sposób i w ramach limitów określonych zgodnie z
postanowieniami
umowy
zawartej
przez
Użytkownika z Dostawcą.
7. Zlecenie płatnicze jest autoryzowane przez
Użytkownika zgodnie z postanowieniami umowy
zawartej przez Użytkownika z Dostawcą.
8. W przypadku odmowy wykonania Transakcji
płatniczej przez Dostawcę, poinformowanie Klienta
o odmowie i ewentualnych przyczynach leży po
stronie Dostawcy.
9. Użytkownik nie może odwołać Zlecenia płatniczego
po udzieleniu Bankowi zgody na zainicjowanie
Transakcji płatniczej.
10. W związku ze świadczeniem Usługi inicjowania
transakcji płatniczej, Bank nie wchodzi w
posiadanie środków pieniężnych Użytkownika.
11. Użytkownik niezwłocznie powiadamia Dostawcę o
stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych
lub
nienależycie
wykonanych
Transakcjach
płatniczych, nie później jednak niż w terminie
wskazanym w Ustawie.
12. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi inicjowania
transakcji płatniczej, niezwłocznie po złożeniu
Zlecenia płatniczego, Bank dostarcza lub udostępnia
Użytkownikowi:
1) potwierdzenie prawidłowego złożenia Zlecenia
płatniczego u Dostawcy,
2) numer
identyfikacyjny
umożliwiający
Użytkownikowi zidentyfikowanie Transakcji
płatniczej oraz inne informacje przekazane
wraz z Transakcją płatniczą,
3) informację o:
a) kwocie Transakcji płatniczej,
b) łącznej kwocie opłat należnych z tytułu
Transakcji płatniczej na rzecz Banku, a w
stosownych
przypadkach
wraz
z
wyszczególnieniem kwot tych opłat.
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Usługa weryfikacji dochodu
§6
Z Usługi weryfikacji dochodu może korzystać
Użytkownik, który:
1) spełnił łącznie warunki korzystania z Usługi
Otwartej Bankowości, o jakich mowa w § 3 ust.
1,
2) wyraził wymaganą zgodę na świadczenie Usługi
dostępu
do
informacji
o
rachunku
prowadzonym przez wskazanego Dostawcę,
3) wyraził zgodę na korzystanie z Usługi
weryfikacji dochodu poprzez przejście procesu
aktywacji Usługi weryfikacji dochodu i ma
nadal aktywną tę usługę.
W celu świadczenia Usługi weryfikacji dochodu Bank
wykorzystuje informacje pozyskane od danego
Dostawcy w związku z Usługą dostępu do informacji
o rachunku, świadczoną na podstawie zgody
Użytkownika i w zakresie udostępnionym przez ww.
Dostawcę.
Świadczona przez Bank na rzecz Użytkownika Usługa
weryfikacji dochodu obejmuje:
1) umożliwienie Użytkownikowi potwierdzenia
informacji o jego dochodach w związku z
wyborem w procesie kredytowym opcji
weryfikacji
wynagrodzenia
danymi
pozyskanymi od Dostawcy,
2) analizę przez Bank historii transakcji na
Rachunkach
płatniczych
Użytkownika,
prowadzonych przez Dostawcę, w związku z
oceną zdolności kredytowej,
3) prezentację Użytkownikowi podczas wizyty w
placówkach Banku lub przez telefon lub kanały
elektroniczne (o ile Użytkownik wyrazi
odrębne zgody na otrzymywanie od Banku
informacji handlowych lub marketingowych
poprzez telefon lub kanały elektroniczne)
spersonalizowanych,
wyselekcjonowanych
przez Bank dla Użytkownika propozycji
dotyczących
produktów
lub
usług
świadczonych przez Bank (wybór przez Bank
propozycji produktów obciążonych ryzykiem
kredytowym prezentowanych Użytkownikowi,
będzie poprzedzony dokonaniem przez Bank
wstępnej
oceny
kondycji
finansowej
Użytkownika, w oparciu między innymi o
aktualne dane pozyskane w związku ze
świadczeniem Usługi dostępu do informacji o
rachunku lub dane pozyskane z baz
zewnętrznych).
Użytkownik może zrezygnować ze świadczenia na
jego rzecz przez Bank Usługi weryfikacji dochodu,
poprzez jej wyłączenie z poziomu Millenet lub
Aplikacji Mobilnej.
Wyłączenie Usługi weryfikacji dochodu, powoduje
zaprzestanie świadczenia przez Bank Usługi dostępu
do informacji o rachunku, o której mowa w § 4, o ile
Użytkownik nie korzysta z innych usług określonych
Regulaminem opartych na Usłudze dostępu do
informacji o rachunku.

Usługa weryfikacji tożsamości
§7
1. Z Usługi weryfikacji tożsamości może korzystać
Klient zewnętrzny, który:
1) spełnił łącznie warunki korzystania z Usługi
Otwartej Bankowości, o których mowa w § 3
ust. 1,
2) zaakceptował
treść
odpowiedniego
dokumentu, o którym mowa w § 11 ust. 1,
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3)

wyraził wymaganą zgodę na świadczenie Usługi
dostępu
do
informacji
o
rachunku
prowadzonym przez wskazanego Dostawcę,
4) wyraził zgodę na korzystanie z Usługi
weryfikacji tożsamości poprzez przejście
procesu
aktywacji
Usługi
weryfikacji
tożsamości i ma nadal aktywną tę usługę.
2. W celu świadczenia Usługi weryfikacji tożsamości
Bank wykorzystuje informacje pozyskane
od
Dostawcy w związku z Usługą dostępu do informacji
o rachunku, świadczoną na podstawie zgody Klienta
zewnętrznego i w zakresie udostępnionym przez
ww. Dostawcę.
3. Świadczona przez Bank na rzecz Klienta
zewnętrznego Usługa weryfikacji tożsamości
obejmuje:
1) umożliwienie
Klientowi
zewnętrznemu
potwierdzenia informacji o jego tożsamości w
związku z wyborem w procesie wnioskowania o
produkt Banku opcji weryfikacji tożsamości
danymi dostępnymi w ramach Rachunku
płatniczego prowadzonego przez innego
Dostawcę,
2) analizę przez Bank historii transakcji na
Rachunkach płatniczych Klienta zewnętrznego
oraz informacji o Rachunkach płatniczych,
prowadzonych przez Dostawcę, w związku z
weryfikacją tożsamości Klienta zewnętrznego,
3) w przypadku zawarcia z Bankiem stosownej
umowy - prezentację podczas wizyty w
placówkach Banku lub przez telefon lub kanały
elektroniczne (o ile zostały wyrażone odrębne
zgody na otrzymywanie od Banku informacji
handlowych lub marketingowych poprzez
telefon
lub
kanały
elektroniczne)
spersonalizowanych,
wyselekcjonowanych
przez Bank propozycji dotyczących produktów
lub usług świadczonych przez Bank (wybór
przez Bank propozycji produktów obciążonych
ryzykiem
kredytowym
prezentowanych
Użytkownikowi,
będzie
poprzedzony
dokonaniem przez Bank wstępnej oceny
kondycji finansowej Użytkownika, w oparciu
między innymi o aktualne dane pozyskane w
związku ze świadczeniem Usługi dostępu do
informacji o rachunku lub dane pozyskane z
baz zewnętrznych).
4. W przypadku zawarcia z Bankiem stosownej umowy,
w ramach wnioskowania o zawarcie której, Klient
zewnętrzny skorzystał z Usługi weryfikacji
tożsamości, rezygnacja ze świadczenia przez Bank
Usługi weryfikacji tożsamości może nastąpić
poprzez jej wyłączenie z poziomu Millenet lub
Aplikacji Mobilnej.
Wyłączenie
Usługi
weryfikacji
tożsamości,
powoduje zaprzestanie świadczenia przez Bank
Usługi dostępu do informacji o rachunku, o której
mowa w § 4, o ile Użytkownik nie korzysta z innych
usług określonych Regulaminem opartych na
Usłudze dostępu do informacji o rachunku.
Usługa Finanse 360°
§8
1. Z Usługi Finanse 360° może korzystać Użytkownik,
który:
1. spełnił łącznie warunki korzystania z Usług
Otwartej Bankowości, o jakich mowa w § 3 ust.
1,
2. wyraził wymaganą zgodę na świadczenie Usługi
dostępu
do
informacji
o
rachunku
prowadzonym przez wskazanego Dostawcę
3. wyraził zgodę na korzystanie z Usługi Finanse
360° poprzez przejście procesu aktywacji

2.

3.

4.

5.

6.

Usługi Finanse 360° i ma nadal aktywną Usługę
Finanse 360°.
W celu świadczenia Usługi Finanse 360° Bank
wykorzystuje informacje pozyskane od danego
Dostawcy lub Dostawców w związku z Usługą
dostępu do informacji o rachunku, świadczoną na
podstawie zgody/zgód Użytkownika i w zakresie
udostępnionym przez ww. Dostawcę/Dostawców.
Świadczona przez Bank na rzecz Użytkownika Usługa
Finanse 360° obejmuje:
1) Prezentację
Użytkownikowi
listy
jego
Rachunków płatniczych udostępnionych przez
Dostawcę/Dostawców,
2) Prezentację
Użytkownikowi
szczegółów
Rachunków płatniczych, o których mowa w pkt
1,
w
zakresie
udostępnionym
przez
Dostawcę/Dostawców, w tym między innymi
nazwa i rodzaj Rachunku płatniczego,
3) Prezentację Użytkownikowi stanu środków
pieniężnych na Rachunkach płatniczych, o
których mowa w pkt 1,
4) Prezentację Użytkownikowi historii transakcji
Rachunków płatniczych, o których mowa w pkt
1,
5) Prezentację
Użytkownikowi
szczegółów
transakcji
wykonanych
na
Rachunkach
płatniczych, o których mowa w pkt 1,
6) Prezentację Użytkownikowi podczas wizyty w
placówkach Banku lub przez telefon lub kanały
elektroniczne (o ile Użytkownik wyrazi
odrębne zgody na otrzymywanie od Banku
informacji handlowych lub marketingowych
poprzez telefon lub kanały elektroniczne)
spersonalizowanych,
wyselekcjonowanych
przez Bank dla Użytkownika propozycji
dotyczących
produktów
lub
usług
świadczonych przez Bank (wybór przez Bank
propozycji produktów obciążonych ryzykiem
kredytowym prezentowanych Użytkownikowi,
będzie poprzedzony dokonaniem przez Bank
oceny kondycji finansowej Użytkownika, w
oparciu między innymi o aktualne dane
pozyskane w związku ze świadczeniem Usługi
dostępu do informacji o rachunku lub dane
pozyskane z baz zewnętrznych).
Usługa Finanse 360° świadczona przez Bank na rzecz
Użytkownika jest dostępna w:
1) Millenet,
2) Aplikacji Mobilnej.
Użytkownik może zrezygnować ze świadczenia na
jego rzecz przez Bank Usługi Finanse 360° poprzez
jej wyłączenie z poziomu Millenet lub Aplikacji
Mobilnej.
Wyłączenie
Usługi
Finanse
360°powoduje
zaprzestanie świadczenia przez Bank Usługi dostępu
do informacji o rachunku, o której mowa w § 4, o ile
Użytkownik nie korzysta z innych usług określonych
Regulaminem opartych na Usłudze dostępu do
informacji o rachunku.

Dane osobowe
§9
1. Dane
osobowe
Użytkownika
lub
Klienta
zewnętrznego pozyskane przez Bank w związku ze
świadczeniem usług określonych Regulaminem będą
przetwarzane
przez
Bank,
zgodnie
z
postanowieniami RODO, w celu:
1) świadczenia usług określonych Regulaminem,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak
również
2) w celu realizacji działań prowadzonych na
podstawie odrębnie udzielonych zgód, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
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3)

w celach realizowanych w ramach tzw.
prawnie uzasadnionych interesów Banku, jako
administratora
danych
osobowych,
na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zasady przetwarzania danych osobowych
wskazano
w
dokumencie:
„Informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych w
Banku Millennium S.A.”, dostępnym na stronie
internetowej
Banku
pod
adresem:
https://www.bankmillennium.pl/ochronadanych.
2. Dane osobowe pozyskane w ramach Usługi dostępu
do informacji o rachunku, przetwarzane przez Bank
w celu świadczenia usług określonych Regulaminem,
będą przetwarzane przez Bank do momentu
wycofania zgody na świadczenie Usługi dostępu do
informacji o rachunku, chyba że przetwarzanie
danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Banku, jako
administratora danych osobowych, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w zakresie
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, zgodnie z
zasadami określonymi w „Informacjach dotyczących
przetwarzania danych osobowych w Banku
Millennium S.A.”.

2)

w przypadku Użytkowników lub Klientów
zewnętrznych będących osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym
będących wspólnikami spółek cywilnych –
Ogólne warunki otwierania i prowadzenia
rachunków
bankowych
dla
małych
przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku
Millennium S.A.
2. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu w trakcie korzystania z Usług Otwartej
Bankowości, w przypadkach i na zasadach opisanych
odpowiednio:
1) w przypadku Użytkowników będących osobami
fizycznymi
nieprowadzącymi
działalności
gospodarczej – w Regulaminie ogólnym
świadczenia usług bankowych dla osób
fizycznych w Banku Millennium S.A.
2) w przypadku Użytkowników będących osobami
fizycznymi
prowadzącymi
działalność
gospodarczą, w tym będących wspólnikami
spółek cywilnych – w Ogólnych warunkach i
otwierania
i
prowadzenia
rachunków
bankowych dla małych przedsiębiorstw i
innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Zakres odpowiedzialności stron
§10
1. Użytkownik
lub
Klient zewnętrzny
ponosi
odpowiedzialność za korzystanie z Usług Otwartej
Bankowości
niezgodne
z
postanowieniami
Regulaminu.
2. Użytkownik lub Klient zewnętrzny odpowiada za
sposób i skutki wykorzystania przez niego danych i
informacji pozyskanych w ramach świadczenia na
jego rzecz przez Bank Usług Otwartej Bankowości
opartych na Usłudze dostępu do informacji o
rachunku.
3. Bank świadczy Usługi Otwartej Bankowości oparte
na Usłudze dostępu do informacji o rachunek na
podstawie danych dostarczonych przez Dostawców.
Inne postanowienia
§11
1. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
Regulaminem stosuje się odpowiednio:
1) w przypadku Użytkowników lub Klientów
zewnętrznych będących osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej Regulamin
ogólny
świadczenia
usług
bankowych dla osób fizycznych w Banku
Millennium S.A.
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