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INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH 

I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE 
SĄ PRZEZ BANK 

 
Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. (Bank), z siedzibą w Warszawie, 

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.  

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. 

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: 

1. w Placówkach Banku, 

2. listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 

Warszawa. 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

 

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane:  

 

1. w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pomocą niniejszego formularza oraz udzielenia 

odpowiedzi na zawarte w nim pytania, na podstawie 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu 

administratora. 

2. do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie przepisów prawa 

bankowego oraz prawa cywilnego.  

 

 

Okres przechowywania danych 

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu realizacji usługi. Okres 

przechowywania będzie wydłużony, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w 

szczególności w prawie bankowym i przepisach prawa cywilnego. 

 

Prawa osoby, których dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 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 celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody 

przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora 
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Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze 

wskazanych wyżej danych kontaktowych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

 

Informacja o wymogu podania danych  

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przyjęcia 

zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, podanie danych jest 

niezbędne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest 

możliwe rozpatrzenie zapytania oraz wniosku o produkt Banku oraz zawarcie i realizacja umowy. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  

 

 


