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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób do kontaktu przez WIB 
 
 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) – działając z upoważnienia 
Warszawskiego Instytutu Bankowości – poniżej zawarte są informacje o zasadach przetwarzania danych 
osobowych osób upoważnionych do kontaktu w ramach zawartych umów przez WIB: 

1) Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Warszawski Instytut 
Bankowości, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 38, lok. 104, dane kontaktowe: adres e-mail: 
sekretariat@wib.org.pl; 

2) w WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 
iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych);  

3) podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WIB, jako administratora 
danych, w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez WIB z podmiotem, który zgłosił Pani/Pana 
dane kontaktowe w celu jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom: 
a. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
b. podmiotom, którym WIB powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane 

na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom 
doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi 
niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. 

5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt 3, a po 
wygaśnięciu umowy okres kolejnych  6 lat w celach dowodowych; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania umowy, o której mowa                     
w pkt. 3. 
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