Załącznik nr 4 do Regulaminu promocji
„Visa – jesienne przyjemności”

Zasady przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie Pełnomocnika
(osoba fizyczna)

Zasady przetwarzania danych osobowych
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowany
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000058205, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego („Administrator”), jako administrator danych informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe
(tj. imię i nazwisko, ewentualnie inne dane osobowe zawarte w treści przedłożonego pełnomocnictwa – np.
nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania) jako Pełnomocnika Uczestnika promocji „Visa –
jesienne przyjemności” („Pełnomocnik”).
Pana/Pani dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
SGB-Bank S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się z skontaktować pisemnie na adres
Administratora, pod adresem e-mail: iod@sgb.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych opublikowane
są na stronie www.sgb.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator będzie przetwarzał dane Pełnomocników w celu:
1) ustalenia uprawnienia Pełnomocnika do reprezentowania Uczestnika promocji „Visa – jesienne
przyjemności” („Promocja”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
2) wypełnienia spoczywających na SGB-Banku S.A. innych obowiązków prawnych związanych z
prowadzoną działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane osobowe Pełnomocnika mogą być
udostępniane przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
1) Bank Spółdzielczy, z którym reprezentowany przez Pełnomocnika Uczestnik zawarł umowę w zakresie
określonym regulaminem Promocji,
2) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Pełnomocnika na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
Dane osobowe Pełnomocnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich
przetwarzania, tj.:
1) w zakresie przeprowadzenia Promocji – przez okres 6 miesięcy, liczony od dnia wręczenia nagród lub do
czasu cofnięcia zgody Uczestnika na udział w Promocji, o ile nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
2) w zakresie wypełnienia spoczywających na SGB-Banku S.A. obowiązków prawnych związanych z
prowadzoną działalnością – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
3) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń
w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.
Podanie przez Pełnomocnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem reprezentowania
Uczestnika Promocji przy dokonywaniu czynności związanych z udziałem w Promocji.

Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych Pełnomocnika.
9. Zgodnie z RODO Pełnomocnikowi przysługuje prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo dostępu do
jego danych (art. 15 RODO),
2) sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia jego danych (art. 17 RODO),
4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO).
10. Pełnomocnik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane Pełnomocnika, o ile wykaże
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności Pełnomocnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
11. Pełnomocnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8.

Oświadczenie Pełnomocnika
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………............................

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi Zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją
o przysługujących mi prawach.

miejscowość, data

podpis Pełnomocnika

