Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Piaskownicy w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Podmiotów Testujących

1. W celu organizacji naboru do Programu Piaskownicy, Organizator Piaskownicy będzie
przetwarzać dane osobowe Podmiotu Testującego, Klientów Podmiotów Testujących, ich
przedstawicieli i pracowników.

2. Kontakt z Organizator Piaskownicy jest możliwy poprzez adres e-mail: bikhub@bik.pl oraz
drogą

pocztową

na

adres

ul.

Zygmunta

Modzelewskiego

77a

02-679 Warszawa (z dopiskiem: Program Piaskownicy, Biuro Informacji Kredytowej S.A.)..

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora Piaskownicy jest możliwy poprzez adres
e-mail: iod@bik.pl oraz drogą pocztową na adres ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a
02-679 Warszawa (z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A.).

4. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o umowę na udział w Programie Piaskownicy oraz
w oparciu o uzasadniony interes prawny Organizatora Piaskownicy. Celem przetwarzania
danych jest przeprowadzenie naboru do Programu Piaskownicy przez Organizatora Piaskownicy
oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań lub roszczeń Podmiotu Aplikującego. Ponadto, dane
osobowe mogą być przetwarzane w celu optymalizacji Programu Piaskownicy, Piaskownicy lub
wewnętrznych procesów Organizatora Piaskownicy. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego celu.

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy o udział w Programie Piaskownicy
6. Organizator Piaskownicy przetwarzać będzie następujące dane osobowe:
a.

imię,

b.

nazwisko,

c.

instytucja,

d.

wykonywana funkcja,

e.

adres e-mail,

f.

numer telefonu,

g.

inne dane pozyskane w ramach Testu.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach
trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów władzy publicznej, dla
których podstawę prawną udostępnienia stanowi powszechnie obowiązujący przepis prawa.
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8. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone podmiotom, przy pomocy których
Organizator Piaskownicy przeprowadza nabór, w szczególności:

a.

___

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Testu
danego Podmiotu Testującego w Programie Piaskownicy, trwania Programu Piaskownicy oraz
rozpatrzenia ewentualnych odwołań lub roszczeń Podmiotu Testującego, z zastrzeżeniem
przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji u Organizatora
Piaskownicy.

10.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

11.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

a.

dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są

przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

b.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie

uzasadnionych interesów Organizatora Piaskownicy,

c.

sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,

d.

usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadły wszystkie

podstawy prawne przetwarzania tych danych (np. wobec zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e.

ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia

o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f.

uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu

wskazanemu

podmiotowi

w

powszechnie

używanym,

możliwym

do

odczytu

komputerowego formacie.

12.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.

Dane osobowe nie będą przetwarzane lub przekazywane poza obszar Europejskiego

Obszaru Gospodarczego.
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