
 

Informacje Wewnętrzne 

 
 Klauzula informacyjna RODO dla uczestników Webinaru „Praktyczny BIK przy kawie” 
1. Administrator danych osobowych  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000110015, NIP 951-17-78-633, 
kapitał zakładowy 15.550.000 zł w pełni opłacony.  
Z BIK można się skontaktować:  

 poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl,  

 pisemnie (Centrum Obsługi Klientów BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Modzelewskiego 77A),  

 

2. Inspektor ochrony danych  
 
W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-
mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klientów BIK S.A., 02-676 
Warszawa, ul. Modzelewskiego 77A).  
 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BIK na podstawie Pani/Pana zgody, tj. w oparciu o 
art. 6 ust. 1 lit. a 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).  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i Pani/Pana uczestnictwem w 
„Webinarach Praktyczny BIK przy kawie”, organizowanym przez BIK, które odbędzie się w dniu 26.05, 
14.06, 26.10, 16.11 - 2022 roku Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 
podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu.  
O ile wyraził/a Pani/Pan stosowną zgodę, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w 
celach marketingowych, tj. w celu przesyłania przez BIK z siedzibą w Warszawie, informacji 
handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez BIK. Wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  
 
4. Okres przechowywania danych osobowych  
 
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody, a po jej 
odwołaniu, na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych 
spoczywających na BIK i związanych z nimi roszczeniami do 6 lat od odwołania zgody, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych 
nie zostanie odwołana, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej do 30.09.2022 r.  
 
5. Odbiorcy danych  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom ani do państw trzecich (poza 
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  



 

Informacje Wewnętrzne 

 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem.;  

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;  

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;  

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to 
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, 
czyli w formie elektronicznej, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu;  

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 


