INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.
(dla osób małoletnich powyżej 7 r.ż.)

Dzień dobry!
Jesteś Klientem Banku Millennium i w związku z tym chcielibyśmy przekazać Ci kilka ważnych informacji. Ten
dokument został przygotowany specjalnie dla Ciebie i

zawiera wszystko, co powinnaś/powinieneś wiedzieć na

temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bank.
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje, które dotyczą Ciebie i pozwalają Bankowi potwierdzić, że Ty to Ty. Są to np. imię,
nazwisko, numer PESEL, czy zdjęcie, które znajduje się w Twojej legitymacji szkolnej.
Co to jest przetwarzanie?
Przetwarzanie to wykorzystywanie Twoich danych w różnych działaniach. Bank wykorzystuje Twoje dane tylko, gdy
jest to konieczne, przede wszystkim po to, aby prawidłowo wywiązać się z umowy z Tobą.
Kim jest administrator?
Administratorem jest ten, kto decyduje jak przetwarzać Twoje dane, wykorzystuje je i obiecuje chronić. Bank stał
się administratorem Twoich danych osobowych, ponieważ korzystasz z jego usług.
Kim jest Inspektor Ochrony Danych?
Inspektor Ochrony Danych to osoba, która pilnuje, aby Bank prawidłowo przetwarzał Twoje dane i wie o tym
najwięcej.
Skąd Bank ma Twoje dane?
Bank przetwarza dane, które dostał od Ciebie, Twoich Rodziców lub Opiekunów oraz instytucji publicznych, które
zgodnie z prawem mogą je przekazać Bankowi.
Jakie Twoje dane przetwarza Bank?
Bank przetwarza:


przede wszystkim dane, które pozwalają Bankowi ustalić, że Ty to Ty, czyli np. imię, nazwisko, numer PESEL,
obywatelstwo,



dane dzięki, którym Bank będzie mógł się z Tobą skontaktować, czyli np. adres e-mail, numer telefonu, adres
korespondencyjny,



dane, które powiedzą Bankowi, w jaki sposób korzystasz z jego usług, w tym z usług elektronicznych,



informacje dotyczące tego, jakich czynności dokonujesz w Banku i jak wyglądają Twoje finanse,



dane wynikające z prowadzonej z Tobą komunikacji, a także Twój głos lub to, jak wyglądasz.

Po co i jak długo Bank przetwarza Twoje dane?


Bank przetwarza Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy, która wiąże Cię z Bankiem, dlatego Twoje
dane osobowe na pewno będą przetwarzane przez cały czas jej trwania.



Ponadto prawo nakłada na Bank obowiązki, które musi realizować i w tym celu przetwarzać Twoje dane
osobowe. Realizacja niektórych z nich wymaga przetwarzania Twoich danych nie tylko w trakcie trwania
umowy, ale także po jej zakończeniu.



Bank realizuje również inne cele, które nazwane są prawnie uzasadnionymi interesami Banku. Dzięki temu Bank
może: dbać o bezpieczeństwo Twoje oraz innych osób, chronić zebrane przez Ciebie pieniądze, wysyłać Ci
stworzone specjalnie dla Ciebie informacje marketingowe, abyś wiedział/a co dzieje się w Banku i co Bank
może Ci zaproponować, realizować konkursy, w których będziesz mogła/mógł brać udział, kontaktować się z
Tobą w różny sposób i odpowiadać na Twoje pytania, prawidłowo organizować swoje działania, a także jeśli
będzie to konieczne, aby dochodzić swoich praw i należności.



Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie zgody, o ile zostanie udzielona, np. aby informować
Cię o tym, co mogą Ci zaproponować zaprzyjaźnione z Bankiem podmioty (tzn. inne przedsiębiorstwa lub
osoby), wtedy Bank będzie przetwarzać dane do czasu jej wycofania.

Czy musisz podawać swoje dane?
Nie musisz, ale jeśli chcesz zawrzeć umowę z Bankiem to jest to konieczne.
Komu Bank może przekazać Twoje dane?
Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć osoby, którym Bank ufa, czyli głównie pracownicy Banku. Może się
zdarzyć, że Twoje dane będą przekazane poza Bank, ale w takiej sytuacji Bank zawsze dokładnie sprawdzi, czy
może to zrobić.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:


instytucje publiczne, którym prawo pozwala otrzymać informacje na Twój temat,



osoby lub przedsiębiorstwa, które pomagają Bankowi działać i na zlecenie Banku wykonują dla niego różne
usługi, np. kurierzy, producenci kart płatniczych, firmy informatyczne, kancelarie prawne,



banki lub inne instytucje i przedsiębiorstwa, które mogą otrzymywać informacje, ponieważ wymaga tego prawo
lub jest to potrzebne do realizacji czynności bankowych (np. wykonania przelewu w innej walucie) lub
skorzystania z dodatkowych produktów (np. ubezpieczenia),



firmy z rodziny Banku, czyli tzw. Grupy Kapitałowej, z którymi Bank musi wspólnie wykonywać różne
obowiązki, które wynikają z umów lub przepisów prawa.

Może się też zdarzyć, że Bank poprosi o zgodę na przekazanie Twoich danych innemu podmiotowi.
Dodatkowo, jeśli zechcesz korzystać z usług bankowych za granicą to wtedy Bank będzie przekazywać Twoje dane
do podmiotów tam działających, m.in. takich jak VISA i Mastercard, żeby Ci to umożliwić. Jeśli zechcesz
dowiedzieć się o tym więcej skontaktuj, się z Bankiem. Dane do kontaktu znajdziesz na końcu dokumentu.
Szczegółowa lista odbiorców danych osobowych jest dostępna na: www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.
Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?
Ponieważ Bank przetwarza Twoje dane możesz chcieć, aby Bank:


opisał Ci bardzo dokładnie jakie Twoje dane przetwarza i w jaki sposób to robi oraz dał Ci ich kopię,



poprawił, jeśli błędnie zapisał Twoje dane, nie zapisał wszystkich, albo coś się w nich zmieniło,



usunął Twoje dane, jeśli jest to możliwe zgodnie z prawem,



ograniczył przetwarzanie Twoich danych,



przekazał Twoje dane Tobie, albo osobie, którą wskażesz,



nie podejmował wobec Ciebie istotnych zautomatyzowanych decyzji, czyli takich podejmowanych bez udziału
człowieka, a jedynie przez system lub aplikację;

możesz też:


wycofać zgodę na przetwarzanie danych, jeśli wcześniej była udzielona,



sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach realizowanych przez Bank w ramach prawnie
uzasadnionego interesu, o których czytałaś/eś wyżej.
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www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.
Podejmowanie decyzji w zautomatyzowany sposób
Bank to nowoczesna instytucja, dlatego także przy przetwarzaniu danych korzysta z nowoczesnych technologii.
Czasem pracowników Banku mogą zastępować maszyny, które wykorzystując dane mogą same, tj. bez udziału
człowieka, podejmować tzw. zautomatyzowane decyzje.
Jeśli łączy Cię umowa z Bankiem lub dopiero chcesz ją zawrzeć, zautomatyzowana decyzja jest podejmowana, gdy
Bank dokonuje oceny, która jest wymagana przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu. Taka ocena jest dokonywana na podstawie danych, które dostarczysz do Banku przy
zawieraniu umowy lub zlecaniu transakcji i opiera się o ustalone kryteria. W wyniku takiej oceny jesteś
automatycznie przypisywana/y do określonej grupy ryzyka. Jeśli w wyniku oceny trafisz do grupy z
nieakceptowalnym ryzykiem może to spowodować, że zostaniesz automatycznie zablokowana/y i nie będziesz
mogła/mógł nawiązać relacji z Bankiem.
Jeśli także w innych sytuacjach będzie Cię dotyczyć taka decyzja, Bank oddzielnie Cię o tym poinformuje, wyjaśni
Ci w jaki sposób ją podjął, co to dla Ciebie oznacza i jakie są jej skutki.

Pamiętaj!
Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe zawsze możesz się z nami skontaktować.
Możesz to zrobić samodzielnie albo z Rodzicami, telefonicznie, przez Internet lub odwiedzając nas w placówce –
wybór należy do Ciebie :)
Tutaj zostawiamy Ci wszystkie niezbędne dane do kontaktu:
Kontakt do Banku:
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
tel.: +48 801 331 331 lub +48 22 598 40 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy
e-mail: kontakt@bankmillennium.pl

Kontakt prosto do Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Ochrony Danych Bank Millennium S.A.
adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
e-mail: iod@bankmillennium.pl

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolona/y ze sposobu w jaki Bank będzie przetwarzać Twoje dane, gdyby jednak
coś było nie tak, skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiązać Twój problem!
Musisz także wiedzieć, że w przypadku, gdy osoby, których dane przetwarza Bank stwierdzą, że Bank robi to w
nieprawidłowy sposób, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj.
najważniejszego organu w Polsce, który zajmuje się ochroną danych osobowych.
Jeśli doczytałaś/eś tę informację do końca, to przetwarzanie Twoich danych przez Bank nie ma już przed Tobą
tajemnic :)
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