Zał. 1 do Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w PKO Banku Hipotecznym S.A. - Jawny rejestr zbiorów danych Banku

Rejestrac
ja zbioru

1

Zbiór danych Klientów
PKO BH

PKO Bank Hipoteczny S.A.
ul. J. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
REGON 222181030

2

Zbiór danych
korespondencja
przychodząca i
wychodząca

PKO Bank Hipoteczny S.A.
ul. J. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
REGON 222181030

3

Zbiór danych
Kontrahenci PKO BH

PKO Bank Hipoteczny S.A.
ul. J. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
REGON 222181030

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
2. Asseco Data Systems S.A.
ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia
3. Iron Mountain Polska Sp. z o.o.
ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy,
05-820 Piastów
4. Iron Mountain Polska Services Sp. z o.o.
ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy,
05-820 Piastów
5. ACONS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
6. PARTNER CRLS Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Powstańców Warszawy 1/VI,
05-816 Reguły
7. INTEGRO GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A,
60-529 Poznań
8. Home Financial Services Sp. z o.o.
ul. Sielska 8, 60-129 Poznań
9. Kapsch Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
10. Talex S.A.
ul. Karpia 27D, 61-619 Poznań
11. Emmerson Evaluation Spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
12. ODO 24 sp. z o.o.
ul. Kamionkowska 45
03-812 Warszawa

realizacja umowy i/lub podjęcie
działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane
dotyczą i/lub niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa

dopełnienie obowiązków
określonych w przepisach
prawa;
prowadzenie działalności
bankowej;

NIE

1

jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez
ewidencjonowanie
Osoby fizyczne do których kierowana jest
administratorów danych albo
korespondencji przychodzącej i korespondencja i które kierują
odbiorców danych, a przetwarzanie wychodzącej
korespondencję do PKO BH
nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą

NIE

1

1

realizacja umowy i/lub podjęcie
działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane
dotyczą

NIE

1

1

dopełnienie obowiązków
określonych w przepisach
prawa

System AML

PKO Bank Hipoteczny S.A.
ul. J. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
REGON 222181030

dopełnienie obowiązków
niezbędne dla zrealizowania
określonych w ustawIe o
uprawnienia lub spełnienia
przeciwdziałaniu praniu
obowiązku wynikającego z przepisu
pieniędzy oraz finansowaniu
prawa
terroryzmu

5

Rejestr incydentów

PKO Bank Hipoteczny S.A.
ul. J. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
REGON 222181030

6

Zbiór danych osób
mających dostęp do
informacji poufnych

PKO Bank Hipoteczny S.A.
ul. J. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
REGON 222181030

4

7

Zbiór danych
windykacja

PKO Bank Hipoteczny S.A.
ul. J. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
REGON 222181030

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne przedsiębiorcy korzystające lub chcące
skorzystać z oferowanych przez PKO BH
produktów lub usług bankowych tj.:
- klienci Banku
- osoby, które złożyły wniosek o
rozpatrzenie zawarcia umowy o
wykonywanie czynności przez Bank
- osoby, które są stroną czynności
bankowych zleconych przez Klientów
Banku (w tym pełnomocnicy lub
poręczyciele Klientów, nabywcy lokali w
ramach prowadzonych przez Bank
mieszkaniowych rachunków
powierniczych, dostawcy zabezpieczeń).

Osoby fizyczne oraz osoby fizyczneprzedsiębiorcy, które świadczą usługi na
rzecz PKO BH

Osoby fizyczne oraz osoby prowadzące
działalność gospodarczą

1

1

1

1

NIE

1

1

jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez
Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne
administratorów danych albo
ewidencjonowanie incydentów prowadzące działalność, których dotyczą
odbiorców danych, a przetwarzanie
incydenty lub które incydent zgłaszają
nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą

NIE

1

1

niezbędne dla zrealizowania
ewidencjonowanie osób
uprawnienia lub spełnienia
mających dostęp do informacji
obowiązku wynikającego z przepisu
poufnych
prawa

NIE

1

1

prawnie usprawiedliwiony cel dochodzenie roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności
gospodarczej

dochodzenie roszczeń

Osoby fizyczne posiadające dostęp do
informacji poufnych

Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą w
stosunku do których PKO BH dochodzi
roszczeń (także wierzytelnośco nabyte)
lub które dochodzą swoich roszczeń w
stosunku do PKO BH, dane świadków,
innych uczestników postępowani)a.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozostałe dane przetwarzane
w zbiorze

Imiona rodziców, płeć, stan cywilny,
nazwisko rodowe, nazwisko rodowe matki,
obywatelstwo,
adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, adres zameldowania
dane dot. gospodarstwa domowego i
rodziny, dane dot. źródła dochodów i ich
wysokości oraz okresu ich uzyskiwania,
zobowiązania finansowe, wysokość
1
zadłużenia (w tym z tytułu zobowiązań
kredytowych oraz względem ZUS lub US),
numer księgi wieczystej, język komunikacji
numer kredytu, numer rachunku
bankowego, indywidualne numery
identyfikujące Klienta w systemie
informatycznym Banku
adres e-mail, inne dane zawarte na
dokumencie tożsamości

1

1

1

1

1

1

1

1

1

na podstawie
umowy o
powierzenie

Odbiorcy danych

Przekazywanie
danych do
państwa trzeciego

Data wpisu
zbioru do
rejestru

Data ostatniej
aktualizacji
informacji o
zbiorze

2015-01-26

2016-08-25

bezpośrednio od
osób, których dane
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

nie dotyczy

2016-05-30

2016-05-30

dokumenty niezbędne do dokonania oceny
bezpośrednio od
ekonomicznej kontrahenta
osób, których dane
dokumentów dotyczących przyjętych
dotyczą
zabezpieczeń prawnych REGON

na podstawie
przepisów prawa

nie dotyczy

2015-04-01

2016-05-30

bezpośrednio od
osób, których dane
numer rachunku bankowego
dotyczą oraz z
indywidualne numery identyfikujące
innych źródeł niż
Klienta w systemie informatycznym Banku
osoba, której dane
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

nie dotyczy

2016-05-30

2016-05-30

bezpośrednio od
osób, których dane
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

nie dotyczy

2016-05-30

2016-05-30

bezpośrednio od
osób, których dane
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

nie dotyczy

2016-05-30

2016-05-30

bezpośrednio od
osób, których dane
dotyczą oraz z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

nie dotyczy

2016-05-30

2016-05-30

1

1

bezpośrednio od
osób, których dane
dotyczą oraz z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

nie dotyczy

1

1

Sposób
zbierania
danych

na podstawie
przepisów prawa

data wpływu/nadania korespondencji

TAK
1

nr telefonu

seria i numer dowodu

zawód
1

wykształcenie

NIE

NIP

TAK

miejsce pracy

Kategoria osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

PESEL

Cel przetwarzania danych
osobowych

adres zamieszkania
lub pobytu

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

data urodzenia

Podmioty, którym powierzono
przetwarzanie danych

miejsce urodzenia

Adaministrator danych

imiona rodziców

Nazwa zbioru danych
osobowych

imiona, nazwiska

Lp.

Zakres

REGON. nazwisko rodowe, nazwisko
rodowe matki, obywatelstwo,
adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, adres zameldowania
dane dot. gospodarstwa domowego i
rodziny, dane dot. źródła dochodów i ich
wysokości oraz okresu ich uzyskiwania,
zobowiązania finansowe, wysokość
1 zadłużenia (w tym z tytułu zobowiązań
kredytowych oraz względem ZUS lub US),
numer księgi wieczystej, język komunikacji
numer kredytu, numer rachunku
bankowego, indywidualne numery
identyfikujące Klienta w systemie
informatycznym Banku
adres e-mail, wyroki związane z
postępowaniem

Data
wykreślenia
zbioru

