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Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A. 

danych osobowych Uczestników Konkursu - Ja w przyszłości 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ING Bank Śląski SA przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony danych osobowych: 
 

W tej informacji zastosowaliśmy zwroty: 

My, czyli Organizator – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Bank). Informacje szczegółowe o Banku, 
w tym o wpisie Banku do rejestru sądowego, o numerze NIP oraz adresie Komisji Nadzoru Finansowego, która jest 
organem nadzorczym, znajdują się na dole każdej strony tej informacji (tzw. stopka).  
 
Uczestnicy, czyli osoby fizyczne, których dane osobowe Bank przetwarza w związku z uczestnictwem w konkursie „Ja 
w przyszłości” organizowanym przez Bank (dalej: Konkurs. Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia 
przejrzystości tekstu. 
 
1. Organizator – administrator danych osobowych, dane kontaktowe Banku i inspektora ochrony danych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ING Bank Śląski S.A., który prowadzi działalność zgodnie ze swym 
statutem, w tym także działalność maklerską w wyodrębnionym organizacyjnie Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego 
S.A. Bank ma siedzibę w Katowicach, kod pocztowy 40-086, ul. Sokolska 34, strona: www.ing.pl. Możesz skontaktować 
się z inspektorem ochrony danych pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych” – na adres pocztowy 
Banku lub adres elektroniczny: socialmedia@ing.pl. 
 
2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych? 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
3. Czy możesz wycofać udzieloną zgodę? 

Masz prawo wycofać zgodę na  przetwarzanie danych. 
 
Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili 
jej cofnięcia.  
 
4. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

ING Bank Śląski S.A. jako  administrator danych osobowych uczestników Konkursu będzie przetwarzał dane w celach 
związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie, w 
tym w związku z wykonywaniem praw lub obowiązków Uczestników i możliwością wniesienia reklamacji, a po jego 
zakończeniu w celu archiwizacyjnym. Dane osobowe są niezbędne do udziału w Konkursie. Podstawą prawną 
przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda.  
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5. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane? 

Przewiduje się następujące cele drugorzędne: 
a. badania statystyczne, 
b. audyty lub postępowania wyjaśniające, 
c. przeniesienie danych do archiwum. 
d. wynikające z obowiązków nałożonych przepisami prawa m.in. podatkowego 

 
6. Jakie są kategorie przetwarzanych danych? 

Przetwarzamy następujące dane związane z: 
a) uczestnictwem w Konkursie: imię, nazwisko i adres e-mail, wizerunek 
b) reklamacjami: imię, nazwisko, adres korespondencyjny i nr telefonu, chyba, że reklamacja dot. innych danych. 
c) dystrybucją nagród: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu,  

 
7. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych? 

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów: 
a. koordynatora konkursu, odpowiedzialnego za kwestie techniczne i organizacyjne konkursu na podstawie 

podpisanej umowy powierzenia danych  
b. podmiotów, którym przekazanie określonych danych (np. wizerunku) okaże się konieczne dla wykonania 

obowiązków z Regulaminu Konkursu np. wykonania nagrody, 
c. które są odbiorcami i są upoważnione na podstawie przepisów prawa,  
d. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. przeprowadzenia 

audytu, przeprowadzenia kontroli podatkowej. 
 

8. Jak długo Organizator będzie przetwarzał dane?  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są 
przetwarzane lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła. Usuniemy Twoje dane w terminie 60 dni 
od ogłoszenia wyniku Konkursu.  
 
9. Twoje prawa wobec Organizatora. 
 
Ty czyli Uczestnik - masz prawo dostępu do podanych danych, prawo ich sprostowania gdy są nieaktualne lub 
niezgodne z rzeczywistością, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych a także prawo do 
przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że to prawo nie może niekorzystnie wpływać na prawa i 
wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w sposób 
technicznie możliwy.  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. W przypadku, gdy przepisy prawa to przewidują, masz prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 
10. Postanowienia końcowe.  
Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, możesz wykonywać na zasadach określonych Rozporządzeniem oraz zgodnie 
z innymi przepisami prawa. Ta informacja realizuje obowiązek prawny.  

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 
4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem). 


