
 
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH 
I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ 
ALIOR BANK SA 
  
Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. (Bank), z siedzibą w Warszawie, 
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.  
 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. 
 
Bank otrzymał Pani/Pana dane od APM II APM DEVELOPMENT II SP. Z O.O. SP.K.  w związku z prowadzeniem Umowy 
Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego nr MRP/099/09/2018 z dnia 00 miesiąc 2018 roku. 
 
 
Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: 

1. w Placówkach Banku, 
2. telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00), 
3. poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego), 
4. listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. 

 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane:  

1. w celu realizacji umowy Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego oraz obsługi Umowy Deweloperskiej  (art. 
6 ust. 1 lit c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych), 

2. w celach archiwizacyjnych  na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
3. w celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  

4. w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom 
pożyczek i kredytów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku. 
 

Okres przechowywania danych 
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów 
prawa. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach prawa bankowego, przepisach podatkowych, prawa 
cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 
Kategorie odbiorców danych   
Bank może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a 
w szczególności art. 104 - 106 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Ponadto Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie art. 6 a ustawy Prawo bankowe, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratorów, m.in. dostawcom usług IT. Ponadto Bank może przekazywać Pana/Pani dane podmiotom przetwarzającym 
dane w celu windykacji należności, czy też agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony 
banku jako administratora danych. 
 
Kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, PESEL/NIP, data urodzenia, KRS/CEIDG, dokument tożsamości, seria/numer 
dokumentu tożsamości, adres  zameldowania, procentowy udział Powierzającego w lokalu/domu jednorodzinnym, informację 
czy umowa deweloperska jest przedmiotem cesji na bank finansujący Powierzającego, numer Rachunku Indywidulanego. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od 
administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z 
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 
Informacja o wymogu podania danych  
W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, 
podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie 
jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt Banku oraz zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach 
marketingowych jest dobrowolne.  
 
Przyjmujemy do wiadomości powyższe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (w imieniu Powierzającego)   
 
*  podpis poświadczony notarialnie 


