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Oświadczenie 
o ochronie danych 
Kandydaci w ramach rekrutacji 

 
 

Poniższe informacje na temat ochrony danych osobowych stanowią przegląd 
naszego sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz praw 
kandydata zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
Obowiązki informacyjne po zgromadzeniu danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. 

 
Prywatność danych to ważna kwestia, dlatego prosimy o uważne przeczytanie niniejszego 
dokumentu. Składając swoje zgłoszenie, kandydat wyraża zgodę na niniejsze warunki ochrony 
prywatności („Oświadczenie o ochronie danych osobowych”). 

 
Określenie „Grupa Credit Suisse” odnosi się do spółki Credit Suisse Group AG oraz jej spółek 
zależnych lub stowarzyszonych. 
 
Zwroty „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do każdego z podmiotów i placówek Grupy Credit 
Suisse jako podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. 
 
„Kandydat” i „Państwo” odnoszą się do kandydatów ubiegających się o stanowiska pracy w 
jednostkach i placówkach Credit Suisse. 
 
„Przepisy o ochronie danych” oznaczają wszelkie prawa lub przepisy (w tym wytyczne wydane 
przez upoważnione organy regulacyjne ds. ochrony danych) na całym świecie, które mają 
zastosowanie w stosownych przypadkach do przetwarzania przez nas danych osobowych 
kandydata, a które obejmują m.in. ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (2016/679) 
(„RODO”), rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Wielkiej Brytaniii,  szwajcarską 
ustawę federalną o ochronie danych oraz filipińską ustawę o ochronie danych osobowych z 
2012 r. oraz jej przepisy wykonawcze, a także rozporządzenia Krajowej Komisji Prywatności 
(wszystkie mogą być okresowo zmieniane, rozszerzane, konsolidowane lub ponownie 
wprowadzane w życie). 
 
Powiązane regionalne Oświadczenia o ochronie prywatności 
 Kandydaci będący mieszkańcami Kalifornii powinni zapoznać się również z Informacją o 

ochronie prywatności zawartą w Kalifornijskiej Ustawie o ochronie prywatności konsumentów 
(„CCPA”), która jest dostępna na stronie https:/www.credit-suisse.com/careers/en.html 
 

 W przypadku rekrutacji na stanowisko w Australii, należy zapoznać się również z Australijską 
polityką prywatności i sprawozdawczości kredytowej, która jest dostępna na stronie 
https://www.credit-suisse.com/au/en/legal/credit-suisse-australia-privacy-and-credit-
reporting-policy.html 

https://www.credit-suisse.com/careers/en.html
https://www.credit-suisse.com/au/en/legal/credit-suisse-australia-privacy-and-credit-reporting-policy.html
https://www.credit-suisse.com/au/en/legal/credit-suisse-australia-privacy-and-credit-reporting-policy.html
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1. Z jakich źródeł i jakich danych korzystamy? 
 
a. Dane pochodzące od kandydatów: 

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od kandydata w ramach 
pozyskiwania kandydatów lub procesu rekrutacji. Ponieważ jesteśmy regulowaną instytucją 
bankową, zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami, informacje na temat kandydata mogą 
być zbierane w sposób pośredni, np. poprzez monitorowanie rozmów telefonicznych, 
wiadomości e-mail i innych metod komunikacji. 

 
b. Dane z innych źródeł: 

Przetwarzamy również dane osobowe kandydata, które uzyskujemy z innych źródeł, w 
szczególności takich jak: 

 poprzedni pracodawcy (na przykład w celu sprawdzenia wykształcenia i kwalifikacji, aby 
potwierdzić oświadczenia kandydata z CV, takie jak wykształcenie lub doświadczenie); 

 dane/informacje dotyczące wszelkich wcześniejszych ustaleń odnoszących się do 
zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub o pracę w Credit Suisse, w tym środków 
dyscyplinarnych lub wykroczeń uzasadniających ich rejestrację. Informacje te będą 
udostępniane i przetwarzane w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie 
danych osobowych, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, w celach 
związanych z prowadzeniem nowego stosunku pracy, jak również wszelkich późniejszych 
stosunków pracy w ramach Credit Suisse lub z wyznaczonymi zewnętrznymi podmiotami, w 
Szwajcarii i za granicą, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu; 

 headhunterzy, agencje rekrutacyjne lub inne źródła poleceń kandydatów; 
 publicznie dostępne media społecznościowe i profesjonalne sieci społecznościowe, w 

zakresie dozwolonym w wybranych krajach; 
 tylko na terenie Indii — bazy danych biura karier o studentach dostarczane przez szkoły i 

uniwersytety; oraz 
 inne publicznie dostępne źródła. 

 
c. Rodzaje danych osobowych: 

Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą obejmować: 
 dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail, data i 

miejsce urodzenia, stan cywilny, dane dotyczące rodziny, skład gospodarstwa domowego i 
płeć; 

 dane identyfikacyjne, takie jak podpisy cyfrowe, numer paszportu, status wizy pracowniczej, 
zdjęcia i dowód osobisty (np. numer ubezpieczenia społecznego lub numer dowodu 
osobistego); 

 dane z CV i z biografii zawodowej, takie jak historia zatrudnienia i edukacji, kwalifikacje 
zawodowe, świadectwa wykształcenia, referencje, ogólne doświadczenie zawodowe i 
zainteresowania/hobby; 

 ocena kandydata, np. wewnętrzne notatki na temat predyspozycji do pracy na danym 
stanowisku lub informacje zwrotne z rozmowy kwalifikacyjnej; 

 oceny, które pozwolą ocenić zestaw umiejętności i dopasowanie kandydata do firmy; 
 konkretne relacje lub stanowiska, takie jak status, historia lub relacje z urzędnikami 

państwowymi, lub relacje z dyrektorem, kadrą kierowniczą lub starszym pracownikiem klienta 
Credit Suisse; 

 nagrania wideo, np. po udziale w wideorozmowie kwalifikacyjnej; 
 fotografie, nagrania wideo lub inne nagrania związane z uczestnictwem w organizowanych 

przez nas wydarzeniach rekrutacyjnych; 
 sprawdzenie wykształcenia i kwalifikacji przed podjęciem zatrudnienia, jeżeli jest to prawnie 

dozwolone i za zgodą kandydata, np. referencji dotyczących zatrudnienia, kwalifikacji 
edukacyjnych, rejestru karnego, historii kredytowej i informacji z rejestru dłużników; 

 prawa do wykonywania danej pracy, takie jak zezwolenia na pracę i licencje; 
 informacje finansowe, takie jak informacje podatkowe dostarczone przez kandydata lub 

uzyskane w inny legalny sposób; oraz 
 inne dane zbliżone do ogólnych kategorii wymienionych powyżej. 

 
d. Rodzaje danych wrażliwych: 

 
W zakresie dopuszczalnym przez Przepisy o ochronie danych lub innych lokalnych 
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właściwych przepisów możemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe Kandydata mogące 
dotyczyć wyroków skazujących oraz naruszeń prawa  na przykład między innymi na potrzeby 
procesu weryfikacji Kandydatów (background screening) jak również dane dotyczące 
szczególnych cech Kandydata takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, orientacji 
seksualnej,tożsamości płciowej w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
prawa bądź wymogów regulacyjnych lub też w celu wsparcia bądź wzmocnienia realizacji 
celów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu na przykład związanych z 
zapewnieniem zasad równości i różnorodności, które to dane mogą być przetwarzane 
zbiorczo na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne w postaci statystyk zapewniających 
anonimowość oraz brak możliwości zidentyfikowania osób, których dane dotyczą. Dodatkowo 
możemy przetwarzać dane biometryczne ( Punkt 10 poniżej) oraz dane dotyczące zdrowia na 
przykład w zakresie realizacji zadań związanych ze zdrowiem publicznym bądź wyników badań 
na obecność narkotyków w ramach procesu weryfikacji Kandydatów (background 
screening).   

 
 

2. Po co przetwarzamy dane kandydata (cel przetwarzania) i na jakiej 
podstawie prawnej? 

 
Przetwarzamy dane osobowe kandydata z jednego z następujących powodów w kontekście 
rekrutacji zewnętrznej, możliwości mobilności wewnętrznej oraz przebiegu przyszłych stosunków 
pracy kandydata w Credit Suisse na całym świecie. 
 
a. W następstwie wyrażenia przez kandydata zgody 

W wielu systemach ochrony danych wykorzystujemy zgodę jako podstawę prawną do 
przetwarzania danych. Potwierdzenie przez kandydata niniejszego Oświadczenia o ochronie 
danych osobowych służy za niezbędna zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych 
kandydata w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. 
Kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z naszym Biurem 
Ochrony Danych (zob. rozdział 12).Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność 
przetwarzania danych przeprowadzonego przed takim wycofaniem. 
 
Dane osobowe kandydata mogą być przetwarzane (zgodnie z obowiązującym prawem) w 
jurysdykcji (jurysdykcjach), w których kandydat ubiega się o stanowisko lub w innych, w celu 
gromadzenia i rekrutacji talentów oraz w następujących celach: 

 w celu potwierdzenia referencji, weryfikacji wykształcenia, historii zatrudnienia, ustalenia 
wynagrodzenia oraz wszelkich innych informacji przekazanych przez kandydata; 

 w celu pozyskiwania i zatrudniania kandydatów, pomocy w przeprowadzaniu weryfikacji 
wykształcenia i kwalifikacji lub w procesie wdrażania; 

 w celu włączenia do globalnej bazy danych o talentach oraz do innych baz danych związanych 
z zatrudnieniem, które są prowadzone wewnętrznie lub zewnętrznie; 

 w związku z prowadzeniem stosunku pracy z Credit Suisse, w tym wszelkich kolejnych 
rekrutacji lub stosunków pracy w ramach Credit Suisse na całym świecie; 

 w celu oceny przydatności kandydata na danym stanowisku lub do celów związanych z 
kolejnymi aplikacjami lub wolnymi stanowiskami oraz w celu kontaktowania się z kandydatem 
za pomocą podanych przez niego danych kontaktowych. Może to obejmować oceny 
rozumowania werbalnego, liczbowego lub logicznego; oraz 

 w celu powielania i rozpowszechniania oświadczeń, zdjęć, obrazów, głosów, nagrań lub 
innych podobizn, jak również imienia i nazwiska kandydata oraz udziału w wydarzeniu 
rekrutacyjnym, w którym kandydat może uczestniczyć, wewnętrznie w Credit Suisse lub w 
celu opublikowania ich na portalach społecznościowych / w Internecie, bezpłatnie, bez 
żadnych ograniczeń co do czasu i miejsca użytkowania. 

 
b. Ze względu na zobowiązania prawne 

Jako instytucja finansowa podlegamy różnym obowiązkom prawnym, czyli wymogom i 
zobowiązaniom ustawowym. Cele, dla których musimy przetwarzać dane osobowe w tym 
kontekście, obejmują między innymi kontrolę tożsamości, zapobieganie oszustwom i praniu 
brudnych pieniędzy, zapobieganie nadużyciom na rynku oraz wypełnianie obowiązków w 
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zakresie kontroli i sprawozdawczości. 
 
c. W celu ochrony uzasadnionych interesów 

Możemy przetwarzać dane osobowe kandydata do uzasadnionych interesów biznesowych 
Credit Suisse oraz innych interesów (w tym z uwagi na istotny interes publiczny), w zakresie: 

 ochrony naszych przedsiębiorstw i integralności rynków finansowych; 
 wypełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz współpracy z organami regulacyjnymi i 

prawnymi, a także innymi organami administracyjnymi na całym świecie; 
 zarządzania naszą działalnością, w tym spełniania wymagań w zakresie rekrutacji, 

sprawozdawczości zarządczej i administracji; oraz 
 monitorowania zgodności z zasadami równości szans i równego traktowania lub składania 

sprawozdań na ten temat. 
 

d. Przetwarzanie danych wrażliwych/szczególnych kategorii danych 
osobowych/danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń 
prawa 
W zakresie dopuszczalnym przez Przepisy o ochronie danych lub innych lokalnych właściwych 
przepisów możemy przetwarzać wyżej wymienione dane osobowe na podstawie wyraźnej 
zgody albo ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, zapewnieniem równych 
szans i traktowania, zdrowia publicznego, w obszarze zatrudnienia i zabezpieczeń socjalnych 
oraz ochrony żywotnych interesów innych osób. Jeżeli ma to zastosowanie w  danej sytuacji, 
dane zbierane są dobrowolnie.     

 
 

 3. Kto otrzymuje dane kandydata? 
 
W poniższych akapitach zamieszczone są szczegółowe informacje o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców, którym przekazujemy dane osobowe kandydatów. 
 
a.  Grupa Credit Suisse 

Dane osobowe kandydata są przetwarzane przez upoważniony personel działu kadr oraz 
kierowników ds. zatrudnienia. Ze względu na naszą międzynarodową, transgraniczną i 
przekrojową strukturę prawną zarządzania podmiotem, dane osobowe kandydata mogą być 
również dostępne dla kierowników, którzy mają siedzibę w miejscach innych niż kraj, w 
którym znajduje się potencjalny zatrudniający podmiot prawny. Do celów wydajnościowych 
Grupa Credit Suisse posiada działy scentralizowane, takie jak dział kadrowy, informatyczny i 
ds. zgodności z przepisami. Takie działy mogą mieć dostęp lub w inny sposób przetwarzać 
dane osobowe kandydata z zagranicy. W przypadku zatrudnienia, wszelkie informacje, które 
zostaną zachowane w ramach stosunku pracy, będą przetwarzane w celach, i jak opisano 
powyżej w rozdziale 2, transgranicznych i pomiędzy podmiotami prawnymi. 
 

b.  Zewnętrzni odbiorcy danych 
Do celów opisanych w rozdziale 2 oraz w celu uzyskania od kandydata informacji zwrotnych 
dotyczących procesu rekrutacji lub wewnętrznego procesu mobilności w celu przyszłego 
usprawnienia systemu, dane osobowe kandydata mogą być udostępniane i przetwarzane, 
zarówno w formie elektronicznej jak i fizycznej, przez zewnętrzne podmioty świadczące dla 
nas usługi, takie jak: 

 outsourcing rekrutacji; 
 weryfikacja wykształcenia i kwalifikacji; 
 śledzenie zgłoszeń kandydatów; 
 zarządzanie wydarzeniami (które może obejmować powiązane media społecznościowe / 

reklamę internetową); 
 ocena umiejętności; 
 zarządzanie relacjami z kandydatami; 
 podróże, takie jak odpowiednie hotele i dostawcy usług transportowych, u których podróż lub 

zakwaterowanie jest organizowane przez nas w związku z procesem rekrutacji; 
 ocena online i osobista (np. rozumowanie werbalne); 
 zezwolenie na pracę i weryfikacja posiadanej wizy; 
 rejestracja wideo, np. wspierające wywiady wideo i inne systemy informatyczne oraz 

dostawcy usług hostingowych; 
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 podpisy elektroniczne, w sytuacjach, gdy kandydaci są proszeni o podpisanie dokumentu 
online; 

 profesjonalne usługi doradcze; 
 usługi informatyczne i infrastrukturalne; oraz 
 inne związane z rekrutacją usługi zbliżone do ogólnych kategorii wymienionych powyżej. 

 
Możemy również ujawniać i przekazywać dane osobowe kandydata: 

 potencjalnemu nabywcy, cesjonariuszowi, partnerowi w zakresie fuzji lub sprzedawcy oraz ich 
doradcom w związku z faktycznym lub potencjalnym przeniesieniem lub 
połączeniem/nabyciem całości lub części naszej działalności lub aktywów albo wszelkich 
związanych z nimi praw lub interesów; oraz 

 innym podmiotom zewnętrznym na podstawie nakazu sądowego lub wniosku lub żądania 
jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego, lub zgodnie z wymogami prawa lub 
rozporządzenia. 
 
Udzielenie dostępu do danych osobowych kandydata odbiorcy danych spoza Grupy Credit 
Suisse jest zawsze poprzedzone zewnętrzną oceną zarządzania ryzykiem przez podmiot 
zewnętrzny Credit Suisse oraz zasadności i bezpieczeństwa udostępniania danych. Dane 
osobowe podlegają odpowiednim technicznym i operacyjnym środkom bezpieczeństwa 
danych, jak również realizacji umów o świadczenie usług, które zawierają postanowienia 
dotyczące ochrony danych i poufności. 

 

4. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej? 

 
Credit Suisse jest firmą globalną. Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane, 
przekazywane lub w inny sposób przetwarzane przez pracowników Credit Suisse lub podmioty 
zewnętrzne w kraju znajdującym się poza jurysdykcją, w której kandydat ubiega się o stanowisko. 
 
Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach dane osobowe mogą nie być objęte takim samym 
lub podobnym poziomem ochrony danych, jaki jest nakazany w jurysdykcji, w której kandydat 
wysyła zgłoszenie na stanowisko. 

 
Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe za granicą, w szczególności w lokalizacjach, 
które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, nakładamy odpowiednie 
zobowiązania umowne i standardy narzucone w celu spełnienia wewnętrznych standardów Credit 
Suisse i wymogów wymienionych w obowiązujących przepisach o ochronie danych. 
 
 

5. Jak długo dane kandydata będą przechowywane? 
 
Grupa Credit Suisse i jej podmioty zewnętrzne zazwyczaj przechowują dane osobowe kandydata 
przez czas pokazany poniżej. Jest to okres następujący po złożeniu zgłoszenia lub po dacie 
ostatniej czynności rekrutacyjnej pomiędzy kandydatem a Credit Suisse: 

 
 podmioty zatrudniające w obydwu Amerykach — 10 lat; 
 podmioty zatrudniające w Szwajcarii, regionie APAC i EMEA (z wyłączeniem Włoch i 

Hiszpanii) — 2 lata; oraz Włochy i Hiszpania – 1 rok. 
 
W niektórych przypadkach mogą mieć zastosowanie szczególne obowiązki w zakresie 
przechowywania danych ze względu na np. wymogi regulacyjne lub toczące się lub możliwe do 
przewidzenia spory sądowe, w którym to przypadku dane osobowe mogą być przechowywane 
dłużej. 
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6. Jakie kandydat posiada prawa w związku z ochroną prywatności 
danych? 

 
W odniesieniu do danych osobowych kandydata oraz w zakresie dopuszczonym przez przepisy o 
ochronie danych, kandydat ma prawo: 
 
 żądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Credit Suisse; 
 żądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych; 
 żądać usunięcia swoich danych osobowych; 
 żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
 do przenoszenia danych; 
 sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingu 

bezpośredniego oraz profilowania w zakresie marketingu bezpośredniego; oraz 
 sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn wymienionych w rozdziale 

2c niniejszego oświadczenia (w tym profilowania w tych celach), w zakresie dozwolonym 
przez przepisy o ochronie danych. 

 
W celu skorzystania z powyższych uprawnień lub zażądania wycofania wcześniejszej zgody nie 
trzeba używać konkretnego formularza, należy natomiast napisać wiadomość e-mail lub 
skontaktować się pisemnie z naszym Biurem Ochrony Danych zgodnie z rozdziałem 12 niniejszego 
Oświadczenia o ochronie danych. Dokonamy wówczas oceny i udzielimy odpowiedzi na żądanie 
kandydata dotyczące wykonywania jego praw. 
 
Prosimy również o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek innych pytań lub wątpliwości, np. 
dotyczących sposobu, w jaki Credit Suisse gromadzi i wykorzystuje dane osobowe kandydata, jeśli 
kandydat nie chce, abyśmy się z nim kontaktowali lub jeśli kandydat chce złożyć skargę w związku 
z wykorzystaniem jego danych osobowych. 

 
W odpowiednich sytuacjach kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego ds. przetwarzania danych. 
 
 

7. Czy kandydat ma obowiązek dostarczenia danych? 
 
Przekazywanie danych osobowych do Credit Suisse jest dobrowolne. Jeśli jednak nie zostaną 
podane wszystkie lub niektóre informacje wymagane przez Credit Suisse, może nie być możliwe 
kontynuowanie jakichkolwiek działań związanych z rekrutacją. 
 
 

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

9. Czy będzie miało miejsce profilowanie? 
 
Niektóre z dotyczących kandydatów danych są przetwarzane automatycznie w celu oceny 
określonych aspektów osobowych (profilowania) np. w związku z zapobieganiem oszustwom. 
Ponadto w przypadku niektórych stanowisk możemy przeprowadzać oceny wnioskowania 
werbalnego, liczbowego lub logicznego — nie jest to jednak automatyczny proces profilowania. 
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10. Możemy pobierać od kandydata dane biometryczne 
 
Dane biometryczne są zaliczane zgodnie z przepisami o ochronie danych do wrażliwych danych 
osobowych. Dlatego niezbędne jest uzyskanie w ramach osobnej procedury wyraźnej zgody 
kandydata na wykorzystanie np. jego identyfikatora dotykowego Touch ID lub innego 
identyfikatora biometrycznego jako dostępu do niektórych aplikacji. Dodatkowo w odniesieniu do 
kandydatów w Stanach Zjednoczonych gromadzimy odciski palców do celów weryfikacji ich 
wykształcenia i kwalifikacji. 
 
 

11. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych 
 
W przyszłości może zaistnieć potrzeba wprowadzenia zmian do niniejszego Oświadczenia o 
ochronie danych osobowych. Jeśli dokonamy takich zmian, aktualizacje będziemy zamieszczać na 
naszej stronie internetowej. 
 
 

12. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i jak można się z 
nim skontaktować? 

 
Administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Credit Suisse Group AG, 
Paradeplatz 8, 8001 Zurych, Szwajcaria i jej spółki zależne lub stowarzyszone (zwane łącznie 
„Credit Suisse”), których adresy i dane kontaktowe są dostępne na stronie https://www.credit-
suisse.com. 
 
Z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych Grupy Credit Suisse można skontaktować 
się pod adresem: 

 
Credit Suisse Services AG, oddział w Londynie 
Specjalista ds. ochrony danych Grupy Credit Suisse 
One Cabot Square 
Londyn 
E14 4QJ 
Zjednoczone Królestwo 
Adres e-mail: data.protection@credit-suisse.com 
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