Informacja o ochronie danych
Poniższa informacja o ochronie danych stanowi omówienie
procesów gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa
danych.
Obowiązki informacyjne po zgromadzeniu danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o
ochronie danych („RODO”).
Prywatność danych to ważna kwestia, dlatego prosimy o przeczytanie niniejszego dokumentu.
Podmioty i oddziały Credit Suisse wymienione w rozdziale 12 niniejszego oświadczenia wydały niniejsze oświadczenie o
ochronie prywatności w związku z wejściem w życie RODO, czyli nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych i
prywatności obowiązującego w Unii Europejskiej (UE), oraz w związku z wdrożeniem przez odpowiednie państwa
członkowskie ustawodawstwa związanego z RODO.
Poniższe informacje mają stanowić omówienie procedury przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz
PaństwaSzczegółowe informacje o tym, jakie dane będą przetwarzane oraz która metoda będzie używana, zależą w dużym
stopniu od charakteru Państwa relacji biznesowej z nami oraz (jeśli są Państwo klientem) od tego, o jakie usługi Państwo
zabiegają lub zawarli umowę na ich świadczenie.
W niniejszym oświadczeniu używamy słów „my”, „nas/nami/nam” i „nasz/nasza/nasze” w odniesieniu do każdego z
wymienionych w rozdziale 12 niniejszego dokumentu podmiotów i oddziałów Credit Suisse (w zależności od kontekstu)
jako odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.
W niniejszym oświadczeniu używamy słów „Państwo” oraz „Państwa/Państwu/Państwem” w odniesieniu do osób:
 z którymi nawiązujemy kontakt lub w odniesieniu do których pozyskujemy dane osobowe w toku normalnych
relacji z naszymi klientami, dostawcami usług lub innymi kontrahentami biznesowymi lub uczestnikami transakcji,
do których mogą należeć – bez ograniczenia – pracownicy, dyrektorzy, kierownicy, rzeczywiści beneficjenci oraz
inny personel naszych klientów, dostawców usług lub innych kontrahentów biznesowych lub uczestników
transakcji, we wszystkich przypadkach nienależący do grupy Credit Suisse (w Państwa przypadku „Państwa
Organizacji”) lub
 które są naszymi klientami.
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1. Z jakich źródeł i jakich danych korzystamy?
Dane pochodzące od PaństwaPrzetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa, które pozyskujemy od Państwa w
kontekście naszej relacji biznesowej z Państwem lub Państwa Organizacją (w zależności od przypadku). Robimy to w celu
ułatwienia, umożliwienia i/lub podtrzymania tej relacji i/lub w celu dostarczania usług naszym klientom, albo z innych
powodów wymienionych poniżej. Ponadto, będąc w relacji biznesowej z Państwem lub Państwa Organizacją, możemy
gromadzić informacje na Państwa temat pośrednio drogą monitorowania lub innymi środkami (np. rejestrując rozmowy
telefonicznie lub monitorując wiadomości e-mail). W takich okolicznościach dostęp do informacji nie ma charakteru
ciągłego ani rutynowego, ale mogą być one wykorzystywane do celów zgodności.
Dane z innych źródeł: Przetwarzamy także dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane ze źródeł dostępnych
publicznie (np. rejestru Companies House, prasy, w tym prasy branżowej i treści płatnych, publicznie dostępnych stron
internetowych i innych dostępnych publicznie źródeł informacji, takich jak wykazy podmiotów objętych sankcjami lub
wykazy osób wykluczonych ze sprawowania stanowisk dyrektorskich) lub w sposób legalny przekazanych nam przez inne
firmy z grupy Credit Suisse lub inne podmioty trzecie. Może do nich należeć Państwa Organizacja, jak również podmioty
trzecie niezwiązane z Państwem ani Państwa Organizacją, takie jak dostawcy usług rozrachunkowych, centralni
depozytariusze papierów wartościowych, giełdy, centralni partnerzy rozliczeniowi i inne podobne podmioty, bazy danych
oraz podmioty trzecie dostarczające usługi, takie jak profesjonalni doradcy, ubezpieczyciele oraz firmy świadczące usługi
konsultingowe w zakresie ryzyka.
Rodzaje danych osobowych: Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą obejmować:
 dane osobowe dotyczące Państwa (nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość, płeć, miejsce stałego
zamieszkania)
 dane kontaktowe, w tym prywatne i/lub służbowe numery telefonów, adresy pocztowe i adresy e-mail
 dane identyfikacyjne, takie jak numery paszportów, ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy, dowodów
tożsamości, identyfikatory w rejestrze własności, nazwy użytkowników sieci społecznościowych, identyfikatory
klientów (CIF, IBAN/BIC), identyfikatory relacyjne (np. segment kliencki i waluta konta), zdjęcia
 dane służące do uwierzytelniania, takie jak próbki podpisów
 stan cywilny, imię i nazwisko współmałżonka, liczba dzieci (jeśli dotyczy)
 status podatkowy (np. numer NIP)
 dane zamówienia (np. dane o płatności i informacje o koncie)
 dane wynikające z wypełnienia zobowiązań umownych
 informacje o Państwa sytuacji finansowej (np. źródła dochodu, wysokość dochodu, otrzymywane świadczenia,
informacje o kredytach hipotecznych, posiadane udziały)
 dane z monitoringu wideo i nagrań rozmów telefonicznych / audio
 dane dotyczące wyroków i przestępstw kryminalnych (w tym wyciągi z rejestru skazanych)
 dane dotyczące oznaczenia Państwa statusu jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
(„politically exposed person”, PEP) i powiązane z tym informacje
 dane marketingowe i sprzedażowe (np. dokumentacja relacji z klientem)
 dane dotyczące Państwa nawyków i preferencji
 wymogi żywieniowe i dotyczące dostępności (np. do celów organizacji imprez)
 dane uzyskane w toku komunikacji z nami, naszymi oddziałami, stronami internetowymi, aplikacjami, kontami w
mediach społecznościowych, podczas spotkań, telekonferencji, chatów, wymiany korespondencji drogą
elektroniczną, wywiadów i rozmów telefonicznych
 dane dokumentacyjne (np. notatki lub protokoły ze spotkań dotyczących konsultacji, potrzeb klienta i
użytkowania produktu)
 dane dotyczące Państwa obecnych i przeszłych pozycji zawodowych i zatrudnienia oraz edukacji (np. nazwa
stanowiska, członkostwo w stowarzyszeniach i organach zawodowych, opisy przebiegów kariery lub biografie,
funkcja zawodowa, wiedza i doświadczenie w dziedzinie inwestycji, kwalifikacje i umiejętności)
 inne dane zbliżone do ogólnych kategorii wymienionych powyżej.

2. Po co przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie
prawnej?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe z jednego z poniższych powodów.
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a. Ze względu na zobowiązania prawne
Podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym i regulacyjnym, w tym – bez ograniczenia – uregulowaniom w zakresie
nadzoru ostrożnościowego i prowadzenia działalności obowiązującym banki i firmy inwestycyjne, w zależności od
przypadku, regulacjom obowiązującym na rynkach finansowych, wymogowi zgodności z wszelkimi nakazami sądowymi,
przepisom o ochronie inwestorów, przepisom dotyczącym papierów wartościowych, przepisom ustawowym dotyczącym
prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, sankcji oraz wszelkim przepisom podatkowym. Dane mogą być przetwarzane
w następujących celach:
kontrola tożsamości, zapobieganie oszustwom i przestępstwom finansowym oraz nadużyciom na rynku lub ich
wykrywanie. W przypadku wykrycia oszustwa Państwa organizacja, powiązane z nią osoby lub Państwo mogą
spotkać się odmową dostarczenia niektórych usług finansowych
wypełnienie zobowiązań w zakresie kontroli i sprawozdawczości zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
finansowymi, w tym przepisami dotyczącymi papierów wartościowych
spełnienie wymogów związanych z posiadanymi licencjami i zezwoleniami administracyjnymi
zgodność z przepisami o ochronie inwestorów lub prowadzeniu działalności gospodarczej (np. dotyczącymi
przeprowadzenia oceny odpowiedniości lub stosowności)
wypełnienie zobowiązań regulacyjnych do prowadzenia rejestrów
wypełnienie zobowiązań regulacyjnych dotyczących pomiaru i zarządzania ryzykiem w grupie Credit Suisse.

b. W celu ochrony uzasadnionych interesów
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem legalnej działalności gospodarczej lub
w celu ochrony innych interesów naszych lub strony trzeciej w ramach:
tworzenia, wykorzystywania i wspierania naszych produktów i usług
tworzenia i rozwijania naszej działalności gospodarczej i relacji biznesowych oraz podtrzymywania zadowolenia
naszych klientów i innych zainteresowanych stron
ochrony naszych przedsiębiorstw i integralności rynków finansowych
zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów, zasobów, infrastruktury i obiektów
dochodzenia i ochrony naszych legalnych praw i obrony naszej pozycji w dowolnym miejscu na świecie
wypełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz współpracy z organami regulacyjnymi i prawnymi, a także
innymi organami administracyjnymi na całym świecie
udzielenia wsparcia innym firmom należącym do Credit Suisse w realizacji powyższych interesów.
Możliwe cele przetwarzania Państwa danych osobowych (które może wiązać się ze współdzieleniem danych między
członkami grupy Credit Suisse i/lub podmiotami zewnętrznymi) w związku z ochroną interesów wymienionych powyżej to:
prowadzenie relacji biznesowych z klientami i innymi stronami
dostarczanie usług klientom
dochowanie należytej staranności w odniesieniu do uczestników transakcji, w które zaangażowani są członkowie
grupy Credit Suisse
wypełnienie zobowiązań i dochodzenie praw na mocy umów lub realizacja umów w inny sposób, albo wykonywanie
czynności przedumownych z Państwa Organizacją lub stroną trzecią
zarządzanie przedsiębiorstwami i dalszy rozwój usług i produktów grupy Credit Suisse
rewizja i optymalizacja procedur oceny potrzeb do celów bezpośrednich dyskusji z klientami
cele marketingowe lub badania rynku i opinii
uzyskiwanie danych osobowych z publicznie dostępnych źródeł w celu pozyskiwania klientów
zgodność z wymogami dotyczącymi licencji, zezwoleń i/lub zwolnienia z licencji oraz żądaniami regulacyjnymi lub
wytycznymi związanymi z takimi licencjami, zwolnieniami lub zwolnieniami
zgodność z mającymi zastosowanie przepisami prawa, regulacjami i nakazami sądowymi poza Unią Europejską i
państwami członkowskimi UE
zgodność z wytycznymi regulacyjnymi, oświadczeniami dotyczącymi polityki, najlepszą praktyką oraz powiązanymi
wymogami wynikającymi z prowadzonej polityki, a także procedurami kontrolnymi w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej
ułatwianie wypełniania żądań organów regulacyjnych i wizyt przedstawicieli organów nadzoru oraz reagowanie na te
żądania i wizyty, a także otwartość i skłonność do współpracy w relacjach z właściwymi organami regulacyjnymi
zapobieganie przestępstwom finansowym, w tym oszustwom, finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy, oraz
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, a także przestrzeganie procedur zatwierdzania, w tym dokładnej analizy
klienta („know your customer”, KYC) i regularnego kontrolowania osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne (PEP)
dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych
przeprowadzanie kontroli konfliktu
postępowanie w przypadku skarg klientów
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-

przechowywanie odpowiednich informacji w jednej jurysdykcji w celu skoordynowania usług i działalności grupy
Credit Suisse oraz zaspokajanie innych potrzeb administracyjnych w ramach Credit Suisse
ułatwienie czynności operacyjnych związanych z naszymi relacjami biznesowymi (np. przetwarzania płatności,
rozliczeń)
potwierdzenie tożsamości sygnatariuszy (np. w celu zawarcia umowy lub przeprowadzenia transakcji)
kontrola ryzyka w ramach grupy Credit Suisse
konsultacja z agencjami ratingowymi w celu zbadania zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, w trakcie której
możemy mieć ekspozycję związaną z Państwa osobą
zabezpieczenie i obsługa systemów IT należących do grupy Credit Suisse
monitoring wideo i środki, których celem jest ochrona praw właściciela obiektów poprzez powstrzymanie intruzów
oraz zapewnienie bezpieczeństwa lokalizacji (np. środki z zakresu ochrony dostępu).

c. W celu wypełnienia zobowiązań umownych
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu podtrzymania naszej relacji biznesowej z Państwem zgodnie z
zawartą przez nas z Państwem umową prawną (umowami prawnymi). Celem takiego przetwarzania danych może być
wypełnienie zobowiązań lub dochodzenie naszych praw zgodnie z zawartą przez nas z Państwem umową prawną
(umowami prawnymi), podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy prawnej z Państwem lub podjęcie czynności
na prośbę Państwa lub Państwa przedstawiciela przed zawarciem umowy prawnej z Państwem. Jeśli są Państwo naszym
klientem, poziom i rodzaj przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszym ustępem będzie
prawdopodobnie zależał od dostarczanego Państwu konkretnego produktu lub usługi (i może obejmować analizy potrzeb
albo inne oceny, których celem jest dostarczenie Państwu rad i wsparcia oraz przeprowadzenie transakcji rozważanych lub
niezbędnych w świetle tego rodzaju umowy prawnej).

d. W następstwie wyrażenia przez Państwa zgody
W określonych okolicznościach możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o zgodę na przetwarzanie Państwa danych
osobowych. Jeśli udzielą nam Państwo takiej zgody, przetwarzanie danych będzie zgodne z prawem na podstawie
Państwa zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z naszym Biurem Ochrony
Danych (zob. rozdział 12 poniżej). Dotyczy to także wycofania zgody udzielonej nam przed wejściem w życie RODO, tzn.
przed dniem 25 maja 2018 r. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą wycofania.

3. Kto otrzymuje moje dane?
W poniższych akapitach zamieszczone są szczegółowe informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym
przekazujemy Państwa dane osobowe.

a. Grupa Credit Suisse
Będziemy współdzielić lub w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe przy udziale podmiotów należących do
grupy Credit Suisse, na przykład:
w związku z wszelkimi usługami oferowanymi lub dostarczanymi przez nas lub innego członka grupy Credit Suisse
w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez grupę Credit Suisse i świadczenia usług klientom na
skalę globalną
w celu kontroli ryzyka, w tym do celów wewnętrznych procedur zatwierdzenia
w celu przechowywania odpowiednich informacji w jednej jurysdykcji do celów skoordynowania usług i działalności
grupy Credit Suisse
w celu przekazywania informacji o Państwu innym członkom grupy Credit Suisse w związku z wszelkimi usługami,
które naszym zdaniem mogą zainteresować Państwa lub Państwa Organizację
w związku z wypełnianiem obowiązku sprawozdawczości finansowej wobec organów regulacyjnych.

b. Zewnętrzni odbiorcy danych
Dane osobowe na Państwa temat mogą zostać przekazane:
-

-

podmiotom i instytucjom publicznym (np. regulacyjnym, quasi-regulacyjnym, podatkowym lub innym organom
administracyjnym, organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, sądom, organom arbitrażowym i organom
ds. zapobiegania nadużyciom finansowym)
innym instytucjom udzielającym kredytów lub świadczącym usługi finansowe lub podobnym instytucjom w celu
podtrzymania relacji biznesowej z Państwem lub Państwa Organizacją (w zależności od umowy, np. bankom
korespondentom, powiernikom, brokerom ubezpieczeniowym, giełdom papierów wartościowych, agencjom
ratingowym)
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-

stronom trzecim w związku z transakcjami, w które zaangażowani są członkowie grupy Credit Suisse (np. bankom
korespondentom, brokerom ubezpieczeniowym, giełdom, centralnym partnerom rozliczeniowym, depozytariuszom,
powiernikom, repozytoriom transakcji, jednostkom przetwarzania i powiernikom będącym osobami trzecimi,
emitentom, inwestorom, potencjalnym nabywcom oraz innym uczestnikom transakcji i ich przedstawicielom)
potencjalnym nabywcom w ramach sprzedaży, fuzji lub innego rodzaju zbycia naszego przedsiębiorstwa lub
zasobów
osobie fizycznej lub prawnej, organowi administracyjnemu, organowi regulacyjnemu lub organowi, w odniesieniu do
którego otrzymaliśmy Państwa zgodę na przekazywanie danych osobowych
profesjonalnym doradcom, w tym firmom prawniczym, księgowym, audytorom i doradcom podatkowym
ubezpieczycielom
dostarczycielom usług i agentom wyznaczonym przez nas do realizacji podanych celów. Są to firmy działające w
branżach usług IT, logistycznej, usług drukowania, telekomunikacyjnej, doradztwa i konsultingu, sprzedaży i
marketingu oraz tłumaczeń.

4. Czy moje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej?
W pewnych okolicznościach możemy przekazać Państwa dane do innego kraju leżącego poza Europejskim Obszarze
Gospodarczym („EOG”). Państwo przyjmują do wiadomości, że prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych
poza EOG może nie zapewniać Państwu tego samego poziomu ochrony, co prawodawstwo dotyczące ochrony danych
osobowych w EOG.
W przypadkach przekazywania danych do krajów spoza EOG, w których poziom ochrony danych osobowych nie został
uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy działać na podstawie odstępstwa mającego zastosowanie w
konkretnej sytuacji (np. jeśli przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w sytuacjach
takich jak przelew międzynarodowy) lub stosować standardowe klauzule umowne mające akceptację Komisji Europejskiej
w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych.
Prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Danych, jeśli chcą Państwo zwrócić się o wgląd w egzemplarz dokumentu w
sprawie konkretnych zabezpieczeń zastosowanych w związku z eksportem informacji na Państwa temat. Szczegółowe
dane kontaktowe zamieszczone są w rozdziale 12 poniżej.

5. Jak długo moje dane będą przechowywane?
Będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe przez okres dozwolony przez prawo. Należy przy tym
zauważyć, że nasze relacje biznesowe mają często charakter długoterminowy i są nawiązywane z Państwem lub Państwa
organizacją w odniesieniu do wieloletniego okresu czasu.
Zazwyczaj przechowujemy dane na Państwa temat przez co najmniej 10 lat, aby zachować zgodność z wymogami
organów regulacyjnych lub umownymi, o ile nie istnieje konkretne uzasadnienie dłuższego przechowywania danych, w tym
prawny nakaz zachowania dokumentacji, zobowiązujące nas do przechowywania danych na czas nieokreślony.1

6. Jakie posiadam uprawnienia w związku z ochroną prywatności danych?
W odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz w zakresie dopuszczonym przez RODO mają Państwo prawo:
-

żądać dostępu do danych osobowych
żądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych
żądać usunięcia swoich danych osobowych
żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
do przenoszenia danych.

Oprócz powyższych uprawnień mają Państwo w każdym momencie prawo do sprzeciwu wobec:

1

Nakaz zachowania dokumentacji to procedura stosowana przez organizację w celu zachowania wszelkich istotnych informacji, jeśli można racjonalnie

przewidzieć, że dojdzie do sporu prawnego
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-

przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz profilowania w zakresie
marketingu bezpośredniego oraz
w zakresie dopuszczonym RODO do przetwarzania danych osobowych z przyczyn wymienionych w Rozdziale 2.b
niniejszego oświadczenia (w tym profilowania w tych celach).

W celu skorzystania z powyższych uprawnień nie trzeba używać konkretnego formularza, należy natomiast napisać do
naszego Biura Ochrony Danych zgodnie z rozdziałem 12 niniejszego oświadczenia. Dokonamy wówczas oceny i udzielimy
odpowiedzi na Państwa prośbę w sprawie dochodzenia praw.
Należy zauważyć, że niektóre z powyższych uprawnień podlegają ograniczeniom w określonych sytuacjach oraz że
dochodzenie powyższych uprawnień może wpłynąć na naszą zdolność do kontynuowania relacji biznesowej z Państwem
lub Państwa Organizacją.
W odpowiednich sytuacjach przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Mogą Państwo również wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kontaktując się z
naszym Biurem Ochrony Danych (zob. rozdział 12 poniżej). Więcej szczegółowych informacji na temat zgody
zamieszczono w rozdziale 2.d niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

7. Czy mam obowiązek dostarczenia danych?
W kontekście naszej relacji może być konieczne podanie przez Państwa określonych danych osobowych wymaganych do
akceptacji lub kontynuowania relacji biznesowej, wypełnienia zobowiązań umownych lub takich, do których gromadzenia
zobowiązuje nas prawo. Nie posiadając tych danych, nie będziemy w stanie zawrzeć umowy prawnej, dostarczyć usług ani
zainicjować lub podtrzymać relacji biznesowej.
Na przykład – jeśli ma to zastosowanie w przypadku naszej relacji biznesowej – na mocy przepisów zapobiegających praniu
pieniędzy możemy być zobowiązani do potwierdzenia Państwa tożsamości na podstawie dowodu tożsamości przed
nawiązaniem relacji biznesowej oraz do zgromadzenia i zarchiwizowania Państwa danych, takich jak imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia, narodowość, adres i dane identyfikacyjne. Aby umożliwić nam postępowanie zgodne z tymi
zobowiązaniami ustawowymi, muszą Państwo zgodnie z tymi regulacjami dostarczyć nam niezbędne informacje i
dokumenty oraz informować nas niezwłocznie o wszelkich zmianach podczas trwania naszej relacji biznesowej. Jeśli nie
dostarczą nam Państwo niezbędnych informacji i dokumentów, nie będziemy w stanie nawiązać ani kontynuować
oczekiwanej przez Państwa relacji biznesowej.

8. Do jakiego stopnia podejmowanie decyzji jest zautomatyzowane?
Nawiązując i utrzymując relację biznesową, zasadniczo nie używamy funkcji w pełni zautomatyzowanego podejmowania
decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z tej procedury w pojedynczych przypadkach, otrzymają
Państwo osobne powiadomienie, o ile będzie to wymagane przez prawo.

9.

Czy prowadzone jest profilowanie?

Niektóre z dotyczących Państwa danych są przetwarzane automatycznie w celu oceny określonych aspektów osobowych
(profilowania). Przykładowo, wykorzystujemy profilowanie do następujących celów:
-

-

aby spełnić wymogi prawne i regulacyjne, jesteśmy zobowiązani do zwalczania prania pieniędzy, finansowania
terroryzmu i oszustw oraz do oceny ryzyka i przestępstw będących zagrożeniem dla aktywów. W tym celu dokonuje
się także oceny danych (w tym podczas transakcji płatności). Jednocześnie środki te mają także na celu ochronę
Państwa i Państwa Organizacji
Używamy narzędzi oceny, aby móc informować w szczególności Państwa i Państwa Organizację i udzielać
rekomendacji odnośnie do produktów. Narzędzia te umożliwiają dokładne dostosowanie komunikacji i marketingu –
w tym badań rynku i opinii – do potrzeb klientów.
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10. Możemy pobierać od Państwa dane biometryczne
Dane biometryczne są zaliczane zgodnie z RODO do wrażliwych danych osobowych. Dlatego niezbędne jest uzyskanie w
ramach osobnej procedury Państwa wyraźnej zgody na wykorzystanie Państwa identyfikatora dotykowego Touch ID lub
innego identyfikatora biometrycznego jako dostępu do niektórych aplikacji.

11. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W przyszłości może być
konieczne wprowadzenie zmian w oświadczeniu. Aktualizacje niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności zostaną
przez nas zamieszczone na naszej witrynie internetowej.
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12. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i jak można się z nim
skontaktować?
Poniżej znajduje się lista podmiotów prawnych i oddziałów odpowiedzialnych za przetwarzanie Państwa
danych osobowych wraz z ich danymi kontaktowymi:
Podmiot prawny / Oddział

Dane kontaktowe

Credit Suisse International
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Credit Suisse AG, oddział w Londynie
Credit Suisse International, oddział w Dublinie
Credit Suisse AG, oddział w Dublinie

One Cabot Square London E14 4QJ

Credit Suisse International, Sucursal en Espana
Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A.

Ayala, 42 Planta 3B Madrid 28001

Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, oddział we
Frankfurcie
Credit Suisse International, (UK) Bank Sweden Branch (oddział)
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, oddział w Sztokholmie

Taunustor 1 Frankfurt am Main 60310

Credit Suisse International, oddział w Amsterdamie

Honthorststraat 19 Amsterdam 1071DC

Zjednoczone Królestwo
Kilmore House Park Lane Spencer Dock Dublin 1
Irlandia
Hiszpania
Niemcy
Norrmalmstorg 12 111 46 Stockholm
Szwecja
Holandia

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, oddział w Paryżu

86, Boulevard Haussmann CS 40047
Paris 75008
Francja

Credit Suisse Securities (Europe) Limited spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oddział w Polsce

Level 13 Ul. Rondo ONZ 1 Warszawa 00-124

Credit Suisse AG, oddział w Mediolanie
Credit Suisse International, oddział włoski

Via Santa Margherita No. 3 Milan 20121

Polska
Włochy

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych odnośnie do wszystkich
wymienionych powyżej podmiotów prawnych i oddziałów pod adresem:
The Data Protection Office
Five Canada Square
London
E14 5AQ
Zjednoczone Królestwo
lub pocztą elektroniczną:
Odnośnie do podmiotów prawnych i oddziałów Credit Suisse w Zjednoczonym Królestwie pod adresem
uk.data-protection@credit-suisse.com
Odnośnie do podmiotów prawnych i oddziałów Credit Suisse w Niemczech pod adresem germany.dataprotection@credit-suisse.com
Odnośnie do podmiotów prawnych i oddziałów Credit Suisse we Włoszech pod adresem italy.dataprotection@credit-suisse.com
Odnośnie do podmiotów prawnych i oddziałów Credit Suisse w Hiszpanii pod adresem proteccion.datos@creditsuisse.com
Odnośnie do podmiotów prawnych i oddziałów Credit Suisse w Polsce, pod adresem poland.dataprotection@credit-suisse.com
Odnośnie do podmiotów prawnych i oddziałów Credit Suisse we Francji, w Irlandii, w Holandii i w Szwecji pod
adresem data.protection@credit-suisse.com.
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Ważna uwaga: Kontaktując się z naszym inspektorem danych osobowych, należy podać prawidłową nazwę prawną
podmiotu prawnego lub oddziału Credit Suisse, którego dotyczy zapytanie.
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