
33

☒

☒

☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru

DANE OSOBOWE AKCJONARIUSZY 
I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU S.A.

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących

przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

2. Administrator danych

Administrator: GETIN NOBLE BANK S.A.

Ulica:

Województwo:

Gmina:

141334039

Warszawa

Przyokopowa

mazowieckie

Regon:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Nr domu:

Powiat:

Poczta:

Nr lokalu:

01-208

warszawski zachodni (Warszawa)

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych:

administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu 
podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

☐

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

pochodzenie rasowe,

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 
gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą

☐

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 
publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą

10. Dane przetwarzane w zbiorze:

a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:

pochodzenie etniczne,

poglądy polityczne,

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Prowadzenie ewidencji członków Rady Nadzorczej. Prowadzenie księgi akcyjnej.

Akcjonariusze i członkowie Rady Nadzorczej GETIN NOBLE BANKU S.A.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

9. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 8, przetwarzane w zbiorze:

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona,  imiona rodziców,  data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu

przekonania filozoficzne,

przynależność wyznaniową,

przynależność partyjną,

przynależność związkową,

stan zdrowia,

kod genetyczny,

nałogi,

życie seksualne,

przekonania religijne,

b) dotyczą:
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od osób, których dotyczą,

11. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 10:

skazań, orzeczeń o ukaraniu,
mandatów karnych, innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym

12. Sposób zbierania danych do zbioru:

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

13. Sposób udostępniania danych ze zbioru:

podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

14. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:


