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Niniejsza Polityka prywatności jest wydana przez: Administratora Danych 

Société Générale S.A. Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa 

 

Polityka prywatności określa: 

1. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne, kategorie danych oraz zatrzymywanie danych; 
2. Przekazywanie danych osobom trzecim; 
3. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy; 
4. Komunikację z osobami, których dane dotyczą, w związku z ich prawami w świetle RODO 

(Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych); 

5. Bezpieczeństwo przetwarzania; 
6. Dane kontaktowe. 

 

Societe Generale, jako Administrator Danych, będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe swoich 
klientów oraz potencjalnych klientów (dalej „Klientów”). 

Niniejsza Polityka służy poinformowaniu osób fizycznych takich jak Klienci, pracownicy oraz 
przedstawiciele i reprezentanci prawni itp. Klientów (dalej „Osoby, których dane dotyczą”) o 

zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych. 

Polityka ta może być okresowo zmieniana lub aktualizowana tak, aby odzwierciedlać zmiany w 
praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź zmiany obowiązujących przepisów 
prawa. 

Odpowiednia polityka prywatności dotycząca stron internetowych, w tym zapisy dotyczące danych 
osobowych oraz polityki cookies, zostanie dodana do regulaminów poszczególnych stron 

internetowych. 
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1. Cel przetwarzania 

1.1. Kategorie danych osobowych 

W trakcie trwania relacji z Klientami, Societe Generale, zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej 
chroniącym dane osobowe (Rozporządzenie RODO), będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe 
dotyczące jego Klientów, ich pracowników oraz przedstawicieli i reprezentantów prawnych itp. („Osób, 
których dane dotyczą”), takie jak: 

- personalia: dane potwierdzające tożsamość i inne informacje określające stan cywilny; 
dokumenty tożsamości; 

- dane kontaktowe: takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko; 
- dane dotyczące zatrudnienia: dane dotyczące zatrudnienia i (w odpowiednich przypadkach) 

statusu finansowego. 

1.2. Cele przetwarzania 

Cele przetwarzania wyszczególniono w załączniku 1 do niniejszego dokumentu. 

Główne cele przetwarzania to: 

1.2.1. Administracja i prowadzenie rachunków oraz oferowanie i dostarczanie produktów i usług oraz 
zarządzanie nimi, ocena zdolności kredytowej. 

Societe Generale będzie zbierał informacje o osobach fizycznych: 

- w trakcie procesu wnioskowania o produkt/usługę, subskrybowania i korzystania z produktów i 
usług, komunikacji dotyczącej zleceń i transakcji; lub 

- od osób trzecich uprawnionych do przekazywania takich informacji (rejestry informacji 
handlowych/rejestry sądowe, inne publiczne zasoby udostępniane bankom i instytucjom 
finansowym). 

1.2.2. Udział w zapobieganiu i wykrywaniu oszustw i podobnych przestępstw, prowadzenie 
statystyk, informacja zarządcza i testy, przestrzeganie przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu itp. oraz przestrzeganie innych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa i innych regulacji. 

Dane osobowe będą także przetwarzane w celu przestrzegania wymogów prawnych obowiązujących 
Societe Generale, w szczególności dotyczących weryfikacji tożsamości, sprawdzania transakcji, 
zarządzania ryzykiem operacyjnym, zapobiegania konfliktom interesów, zapobiegania oszustwom, 
walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi świadczenia usług finansowych, 
Societe Generale będzie rejestrował komunikację elektroniczną (rozmowy telefoniczne, rozmowy na 
komunikatorach, wiadomości SMS, e-maile i komunikację za pośrednictwem wszelkich innych 
środków komunikacji elektronicznej) z Klientami i kontrahentami, aby zapewnić kontrolę i 
bezpieczeństwo transakcji oraz odpowiednią jakość usług. 

1.2.3. Cele marketingowe (z zastrzeżeniem braku zgody Klienta), organizacja wydarzeń 
handlowych, oferowanie nowych usług, prowadzenie badań statystycznych i dotyczących 
kapitału prywatnego (w tym badania behawioralne). 
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1.3. Podstawy prawne przetwarzania 

Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego 
dokumentu. 

Pewne dane osobowe będą wykorzystywane przez Societe Generale do świadczenia Klientom 
żądanych produktów lub usług, w związku z koniecznością użycia ich do realizacji wszelkich umów, 
których stroną jest Osoba, której dane dotyczą, albo w celu podjęcia kroków, o które prosi Osoba, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Przetwarzanie danych w niektórych określonych celach jest konieczne ze względu na uzasadniony 
interes Societe Generale. 

Dane osobowe będą także przetwarzane w celu przestrzegania wymogów prawnych, w szczególności 
dotyczących weryfikacji tożsamości, sprawdzania transakcji, zarządzania ryzykiem operacyjnym, 
zapobiegania konfliktom interesów, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu. 

Przetwarzanie będzie dokonywane na podstawie uprzedniej zgody w przypadkach, gdy uzyskanie 
takiej zgody jest wymagane, natomiast zasada uprzedniej zgody nie będzie stosowana, jeżeli 
przetwarzanie danych jest niezbędne do dostarczania produktów lub usług albo jeżeli przetwarzanie 
danych wynika z konieczności lub obowiązku. 

1.4. Zatrzymywanie danych 

Societe Generale będzie zatrzymywał dane osobowe przez najkrótszy okres, jaki jest niezbędny w 
celach określonych w niniejszej Polityce. Kryteria ustalania okresu zatrzymywania danych są 
wyszczególnione w załączniku do niniejszego dokumentu. 

 

2. Ujawnianie danych osobom trzecim 

Societe Generale będzie ujawniał dane osobowe innym jednostkom prawnym należącym do Grupy 
Societe Generale w celu zarządzania relacją z Klientem, zarządzania produktami i usługami, realizacji 
zleceń i transakcji posiadacza rachunku, zarządzania procedurami księgowymi Grupy, w 
szczególności w przypadku realizowania usług bądź zaangażowania zasobów we współpracy z innymi 
podmiotami z Grupy Societe Generale. 

Ponadto Societe Generale powierza niektóre funkcje operacyjne innym jednostkom Grupy Societe 
Generale bądź dostawcom usług wybranym ze względu na jakość i niezawodność w świadczeniu 
określonych usług. W takich przypadkach Societe Generale podejmie wszelkie środki fizyczne, 
techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych 
osobowych. 

 

3. Stosowanie unijnych zasad bezpieczeństwa danych osobowych 
dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W szczególności ze względu na międzynarodowy charakter Grupy Societe Generale oraz mając na 
uwadze optymalizację jakości usług, wspomniane wyżej ujawnianie danych osobowych może wiązać 
się z przekazywaniem danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
których prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od przepisów Unii 
Europejskiej. 
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W razie przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (z wyjątkiem 
przypadków, gdy Komisja Europejska stwierdziła, że dany kraj zapewnia adekwatną ochronę danych 
osobowych albo gdy Societe Generale musi przekazać dane w celu realizacji umowy zawartej w 
interesie danej osoby fizycznej) Societe Generale zapewni ochronę danych osobowych przez 
odpowiednie Standardowe Klauzule Umowne bądź inne właściwe zabezpieczenia. 

Więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych w przypadku przekazywania danych 
osobowych za granicę można uzyskać pod adresem kontaktowym podanym poniżej. 

Societe Generale może również ujawniać dane osobowe na prośbę oficjalnych organów oraz władz 
administracyjnych albo sądowych kraju leżącego w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo poza 
nim, szczególnie w kontekście walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 

 

4. Komunikacja z osobami, których dane dotyczą, w związku z ich prawami w 
świetle RODO  

Rozporządzenia UE2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Z godnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych Osoby, których dane dotyczą, 
mają prawo: 

 dostępu do danych osobowych; 

 do sprostowania i usuwania danych; 

 do ograniczenia przetwarzania i do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. 

Osoby, których dane dotyczą, mogą również w określonych okolicznościach sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych osobowych, w tym, aby jako osoby fizyczne nie otrzymywać informacji w 
ramach marketingu bezpośredniego. 

Dane kontaktowe Administratora Danych 

Jeżeli Osoby, których dane dotyczą, chcą skorzystać z któregoś z wyżej wskazanych praw, proszone 
są o kontakt z nami:  

PL-SGV-ADO-DC@sgcib.com 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, jeżeli dotyczy 

PL-SGV-IOD-DPO@sgcib.com 

 
Osoby fizyczne mogą zgłaszać zażalenia dotyczące przetwarzania ich danych osobowych do 
organów ochrony danych osobowych [np. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) we Francji; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce]. 

 

5. Bezpieczeństwo przetwarzania 

Societe Generale stosuje wszystkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne niezbędne, aby 
zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w szczególności w celu ich ochrony przed 
utratą, przypadkowym zniszczeniem, modyfikacją czy nieuprawnionym dostępem. 

mailto:PL-SGV-ADO-DC@sgcib.com
mailto:PL-SGV-IOD-DPO@sgcib.com
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6. Dane kontaktowe 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej polityce, 
prosimy o kontakt. 

Dane kontaktowe administratora danych 

PL-SGV-ADO-DC@sgcib.com 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, jeżeli dotyczy 

PL-SGV-IOD-DPO@sgcib.com 

 

 

* * * 

  

mailto:PL-SGV-ADO-DC@sgcib.com
mailto:PL-SGV-IOD-DPO@sgcib.com
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Glosariusz 
 

Dane osobowe 

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Osobie, której dane 
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub 
pośrednio zidentyfikować. 

 

Administrator 

Podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

 

Przetwarzanie 

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. 

 

Podmiot przetwarzający 

Podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. 

 

* * * 

 

 


