
 

  Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 554-031-42-71. 
 

Informacja dla osób fizycznych reprezentujących kontrahenta, w tym jego pracowników i zleceniobiorców, 
uczestniczących w zawarciu lub realizacji umowy z Bankiem Pocztowym S.A. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, z którym można 
skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, dalej 
jako „Bank”. 

2. Bank pozyskał Pani/Pana dane od kontrahenta, którego Pani/Pan reprezentuje (najczęściej będzie to Pani/Pana 
pracodawca albo zleceniodawca) w związku z zawarciem lub realizacją umowy z Bankiem. Zakres pozyskanych 
danych obejmuje dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane identyfikujące kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan 
występuje. 

3. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować za pomocą: poczty 
tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 
oraz poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: iod@pocztowy.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1) podjęcia  niezbędnych działań w celu zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a kontrahentem oraz na potrzeby jej 
realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), dalej jako „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Banku polegającego na realizacji 
umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a kontrahentem; 

2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Banku polegającego na zabezpieczeniu Banku na wypadek 
pojawienia się roszczeń; 

3) w celu archiwalnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
Banku polegającego na archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 
sytuacją) wobec przetwarzania danych, które Bank realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim 
przypadku Bank przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych 
danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw 
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu 
przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umowy lub do momentu wygaśnięcia 
obowiązków przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu lub na rzecz Banku 
lub innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. W celu realizacji swoich praw może Pani/Pan kontaktować się z Bankiem lub IOD na dane wskazane w pkt 1 i 3. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą 
podlegać profilowaniu.   

 

 


