OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki prywatności wyjaśnia, w jaki sposób będziemy wykorzystywać informacje, które Państwo przekazujecie lub które
gromadzimy, w związku z jakąkolwiek Państwa działalnością związaną z dostarczaniem nam usług lub towarów, inną współpracą biznesową oraz wszelkimi
umowami w ww. zakresie („Kontrahent”). Niedostarczenie przez Państwa takich informacji może spowodować, że nie będziemy w sta nie nawiązać
z Państwem relacji handlowych i/lub podpisać umów.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „Osobie Powiązanej” oznacza to osobę(-y) fizyczną(-e) działającą(-e) w powiązaniu z firmą Kontrahenta.
Powyższy termin obejmuje osoby pełniące między innymi następujące funkcje: poręczyciel, członek zarządu, dyrektor lub przedstawiciel wyższej kadry
kierowniczej, wspólnik spółki osobowej, każdy znaczący udziałowiec, osoba kontrolująca lub beneficjent rzeczywisty, posiadacz określonego rachunku,
odbiorca określonej płatności, przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, osoby upoważnione bądź każda inna osoba czy podmiot, z którą Kontrahent
utrzymuje relacje znaczące z punktu widzenia jego stosunków z Grupą HSBC.
Kontrahent zobowiązany jest zapoznać wszystkie osoby fizyczne (w tym Osoby Powiązane), których Dane Osobowe gromadzimy i prze twarzamy, z treścią
niniejszego Oświadczenia dotyczącego polityki prywatności, aby – przed otrzymaniem lub uzyskaniem Danych Osobowych przez spółki z Grupy HSBC –
zapewnić wykorzystanie tych Danych Osobowych zgodnie z powyższymi wymogami. Zadaniem Kontrahe nta jest również pouczenie powyższych osób
o przysługujących im prawach na podstawie treści niniejszego Oświadczenia.
JAK ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE NA PAŃSTWA TEMAT
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat:
• informacji, które zbieramy na Państwa temat lub Osoby Powiązanej;
• jak je zbieramy i wykorzystujemy;
• z kim możemy się nimi podzielić;
• środków, które podejmiemy, aby upewnić się, że informacje pozostaną prywatne i bezpieczne;
• uprawnień osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez nas.
KIM JESTEŚMY
Stosowane w treści niniejszego dokumentu wyrażenia takie jak „my” czy „nasz” odnoszą się do spółek należących do Grupy HSBC działających w charakterze
administratorów danych („Spółki z Grupy HSBC”). Funkcję administratora danych osobowych w ramach niniejsz ego Oświadczenia pełni: HSBC Service
Delivery (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kapelanka 42A, 30-347, Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000310459, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 67 689 500,00
PLN, NIP 525-242-91-07. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e-mail: dpo_poland@hsbc.com, telefonicznie: 12 399 3650, bądź pisemnie z dopiskiem „do rąk Inspektora Ochrony
Danych”, na adres HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o., ul. Kapelanka 42a, 30-347 Kraków.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY
Informacje, które zbieramy, mogą obejmować informacje dotyczące:
•
•
•

Pana/Pani;
Osób Powiązanych;
Pozostałych Osób fizycznych, których dane przekazali nam Państwo w ramach współpracy biznesowej.

Przed przekazaniem nam informacji dotyczących Osoby Powiązanej lub innej osoby, której dane nam Państwo przekazali, należy za poznać je z treścią
niniejszego Oświadczenia.

JAK WYKORZYSTAMY TWOJE INFORMACJE
Możemy wykorzystywać Pani/Pana dane (lub dane Osoby Powiązanej), aby:
•
•
•

•
•
•
•

zatwierdzać, zarządzać, administrować lub realizować umowę o świadczenie usług między Państwem a nami (art. 6 pkt 1 lit. a i b RODO);
spełnić zobowiązania zgodności Grupy HSBC, które są naszym uzasadnionym interesem (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);
prowadzić działania wynikające z zarządzania ryzykiem związanym z popełnianiem przestępstw finansowych (które może obejmować dochodzenie
w sprawie statusu osoby lub podmiotu, czy podlegają one sy stemowi sankcji, czy potwierdzeniu ich tożsamości i statusu), popełnienia przestępstw
finansowych (które obejmują pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, przekupstwo, korupcję, uchylanie się od opodatkowania, oszustwa,
uchylanie się od sankcji gospodarczych lub handlowych oraz wszelkie działania lub próby obejścia lub naruszenia jakiegokolwiek prawa dotyczącego
tych kwestii) co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);
w stosownych przypadkach wyegzekwować wszelkie należne i zaległe kwoty, co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);
tam gdzie jest to dozwolone prawem, przeprowadzać weryfikacje kredytowe i uzyskiwać lub dostarczać referencje kredytowe (jeśli jesteś
potencjalnym najemcą Grupy HSBC) (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);
egzekwować lub bronić naszych praw, co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);
zweryfikować tożsamość, w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 pkt 1 lit. a i b RODO).

Wykorzystamy Państwa informacje tylko wtedy, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

Z KIM MOŻEMY DZIELIĆ SIĘ INFORMACJAMI NA PAŃSTWA
Możemy przekazywać i ujawniać informacje o Pani/Panu (lub o Osobie Kontrolującej albo Osobie Powiązanej):
•

innym podmiotom z Grupy HSBC;

•

podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podwykonawcom, przedstawicielom i usługodawcom, którzy
pracują lub świadczą usługi na rzecz Administratora lub innych podmiotów z Grupy HSBC (w tym ich pracownikom, podwykonawcom, usługodawcom,
członkom zarządu i kierownictwa wyższego szczebla);
wszelkim organom regulacyjnym Grupy HSBC;
w dozwolonych granicach prawa – agencji informacji kredytowej i innym firmom do celów wykorzystania danych w decyzjach kredytowych,
zapobieganiu oszustwom i ściganiu dłużników;
każdej spółce – w przypadku konieczności spełnienia wymogów w zakresie potencjalnej lub faktycznej restrukturyzacji, fuzji, nabycia bądź prze jęcia,
w tym w związku z każdą (potencjalną) cesją praw lub obowiązków wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem.

•
•
•

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA INFORMACJE
Będziemy przechowywać informacje na temat Państwa tak długo, jak długo utrzymujecie Państwo z nami relacje. Po ich zakończeniu zachowamy go przez
okres 10 lat, po czym zostaną one zniszczone, usunięte lub zanonimizowane.
TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ
Dane Osobowe Kontrahenta mogą być przenoszone do lub przechowywane w lokalizacjach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG), w tym w krajach, które nie zapewniają porównywalnego poziomu ochrony informacji. Spółki z Grupy HSBC zobowiązują się z apewnić odpowiedni
poziom ochrony informacji na czas takiego transferu oraz zadbać o to, aby przebiegał on zgodnie z prawem.
UPRAWNIENIA OSÓB FIZYCZNYCH
Osoby fizyczne, których Dane Osobowe przetwarzane są przez HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. i spółki z Grupy HSBC, w tym Osoby Powiązane,
posiadają szereg uprawnień w zakresie Danych Osobowych, w tym:
• prawo dostępu do Danych Osobowych przechowywanych przez spółki z Grupy oraz do uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania;
• w niektórych przypadkach – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez spółki z Grupy HSBC. W takim przypadku spółki
z Grupy HSBC zastrzegają możliwość kontynuowania czynności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, jeśli istnieją ku temu inne uzasadnione
powody;
• w niektórych okolicznościach prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście w formie elektronicznej i/lub prośby
o przekazanie ich stronie trzeciej;
• prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub niekompletności;
• prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych. HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. i spółki z Grupy HSBC mają prawo odm ówić usunięcia Danych
Osobowych, jeśli na mocy stosownych przepisów prawa wynika upoważnienie bądź zobowiązanie do ich zachowania;
• w niektórych przypadkach – prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. W niektórych przypadkach
HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. i spółki z Grupy HSBC są uprawnione lub zobowiązane do dalszego przetwarzania Danych Osobowych i/lub do
odrzucenia takiego żądania.
Kontrahentowi, Osobom Powiązanym oraz osobom działającym w jego imieniu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego krajowego organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych.
Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku, gdy chcesz skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą.
Ta informacja o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowana. Jej najbardziej
https://www.about.hsbc.pl/pl-pl/hsbc-in-poland/hsbc-service-de livery

aktualna wersja

znajduje się na stronie:

RODO oznacza Rozporządzenie 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 (RODO), (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1).
Grupa HSBC oznacza HSBC Holdings plc i/lub wszelkie jej podmioty powiązane, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone oraz wszelkie ich oddziały i biura, których aktualny wykaz jest
dostępny w ostatnim raporcie rocznym opublikowanym przez HSBC Holdings plc pod adresem https://www.hsbc.com/investors/results -and-announce ments/annualreport. Jednocześnie
wykaz najważniejszych spółek z Grupy HSBC został zamieszczony na oficjalnej stronie HSBC: http://www.business.hsbc.pl/pl -pl/pl/generic/download-centre jako dokument „Firmy HSBC na
świecie”.

