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INFORMACJA ADMINISTRTORA DANYCH  
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

SERWISU CHMURY FAKTUR

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 19

Informacja Administratora Danych Banku Pekao S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Administrator danych Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”). 
Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, 

telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao S.A.  
– Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z któ-
rym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl, lub pisemnie: 
Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach doty-
czących przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzy-
stać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: ad-
res email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 
lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.

Cele przetwarzania 
oraz podstawa prawna 
przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących okolicznościach, 
zgodnie z przepisami RODO*, w oparciu o poniższe podstawy prawne: 
• w celu realizacji usługi świadczonej w Chmurze Faktur – z uwagi na okoliczność, że 

przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do wykonania zawartej 
przez Bank oraz Użytkownika umowy (realizacji usługi); 

• w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez Użytkownika oraz 
dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów Banku polegających na możliwości ustosunkowania się do zarzutów i w celu 
obrony przed potencjalnymi roszczeniami; 

• w celu przeciwdziałania nadużyciom, przypadkom łamania Regulaminu oraz innych 
zachowań niezgodnych z przepisami prawa, np. oszustwom lub z ogólnie przyjętymi 
normami społecznymi – w oparciu o przepisy prawa oraz na podstawie prawnie uza-
sadnionego interesu Banku, jakim jest zapewnienie prawidłowego, zgodnego z Regu-
laminem Serwisu Chmura Faktur, funkcjonowania Chmury Faktur; 

• w wewnętrznych celach administracyjnych Banku, w tym w celach statystycznych, jako 
realizacja prawnie uzasadnionego interesu Banku jakim jest zarządzanie bazą klientów 
Chmury Faktur; 

• w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach w związku 
z przedstawianiem Użytkownikowi spersonalizowanych ofert) – na podstawie zgody, 
która może być wycofana w każdym czasie lub prawnie uzasadnionych interesów Ban-
ku, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług, w tym utrzymywanie 
relacji biznesowych z Klientami; 

• w celu analitycznym oraz badania satysfakcji Użytkownika – będących realizacją praw-
nie uzasadnionych interesów Banku, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez 
Bank produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia Użytkownika.

*�Rozporządzenie�Parlamentu�Europejskiego�i�Rady�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)�(zwane�dalej:�„RODO”).

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np. świadczą-
cym usługi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie interneto-
wej pod adresem www.pekao.com.pl.
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Przekazywanie danych 
poza Europejski  
Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonaw-
ców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie 
stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli 
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. 

Okres  
przechowywania  
danych

Dane Użytkownika przechowywane będą do czasu usunięcia konta w Chmurze Faktur, 
a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, a w celach marketingo-
wych – do czasu wycofania zgody lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec 
przetwarzania jego danych w celach marketingowych.  

Prawa osoby,  
której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich spro-
stowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek ad-
ministrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prze-
słanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  W szcze-
gólności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na po-
trzeby 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 sposób zautomatyzowany w celu 
zawarcia i wykonywania umowy lub zautomatyzowane  przetwarzanie odbywa się na pod-
stawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, 
tj. do otrzymania od administratora 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. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zaj-
mującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. 

Informacje o wymogu 
podania danych 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika serwisu jest dobrowolne, co oznacza, 
że rejestracja i związane z nią podanie danych osobowych nie jest wymogiem wynika-
jącym z przepisów prawa, jednak jest niezbędne do zaistnienia możliwości założenia 
konta w Chmurze Faktur, korzystania z Chmury Faktur oraz realizacji przez Bank świad-
czenia usługi w tym serwisie.


