
 

 

 

 
 

 
 

Wykaz zmian w Regulaminie ramowym Programu „Mam Inteligo” 
 

Przed zmianą Po zmianie Podstawa prawna Podstawa faktyczna 

 
Administratorem danych osobowych 
zebranych w trakcie rejestracji do 
Programu jest Organizator. Dane 
Uczestników będą wykorzystane  
i przetwarzane wyłącznie w celach 
związanych z organizacją oraz 
prowadzeniem Programu przy 
zachowaniu zasad określonych  
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.). 
Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne  
do wzięcia udziału w Programie. 
Dane osobowe Uczestników 
Programu oraz Nowych Klientów  
w zakresie imienia, nazwiska, 
adresu e-mail i numeru telefonu 
będą udostępniane Agencji w celu 
realizacji Programu. Uczestnikowi 
Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści jego danych 
osobowych oraz możliwość ich 
poprawiania lub usunięcia. 
Usunięcie danych jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w Programie.  
 

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”, informujemy, że: 

1) Administrator danych - Administratorem danych 

osobowych jest Bank.  

2) Inspektor Ochrony Danych - w Banku powołany 

został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor 

Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 

Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane 

dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne 

na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” 

oraz w oddziałach i agencjach Banku. 

3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne - 

dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu 

udziału Uczestnika w Programie oraz w celu 

archiwalnym i dowodowym na wypadek reklamacji 

i wniosków Klientów, na podstawie udzielonej 

podczas rejestracji zgody. 

4) Udostępnienie danych osobowych - dane mogą być 

udostępniane przez Bank podmiotom i organom, 

którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony 

udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5) Okres przechowywania danych osobowych - dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do obrony przed roszczeniami 

kierowanymi wobec Banku, na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 

 
Regulamin ramowy Programu „Mam Inteligo” 

§ 8. 
3. Bank zastrzega możliwość zmiany Regulaminu 

Programu w przypadku: 

1) wprowadzenia nowych lub uchylenia bądź 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie dotyczącym Regulaminu 

Programu, 

2) konieczności dostosowania Regulaminu 
Programu do wymogów związanych z ochroną 
konsumentów, 

3) wydania orzeczeń sądów albo decyzji, 
rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku 
Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub 
innych organów administracji publicznej 
wpływających na postanowienia Regulaminu 
Programu.  
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 
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określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.   

6) Przysługujące prawa - w związku  

z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych, 

Uczestnikom i Nowym Klientom przysługują: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 
- prawo do sprostowania danych osobowych,  
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo  

do bycia zapomnianym), 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych do innego 

administratora, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz 
na potrzeby marketingu bezpośredniego,  

- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank 
będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika lub 
Nowego Klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym 
momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik lub 
Nowy Klient uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

7) Wymóg podania danych - podanie danych 

osobowych jest konieczne w celu uczestnictwa  

w Programie oraz jego organizacji i prowadzenia,  

a ich usunięcie jest równoznaczne z rezygnacją  

z udziału w Programie. Niepodanie danych 

osobowych przez Uczestnika powoduje brak 

możliwości wzięcia udziału w Programie. 

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 

profilowanie   

- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym profilowane. 


