Polityka Prywatności Polska
POWIADOMIENIE DLA KLIENTÓW UBS
1.

Ochrona danych osobowych na podstawie Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych
osobowych (RODO)

UBS traktuje z pełną powagą zagadnienia ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie
prywatności zawiera ogólne informacje na temat tego, jakie dane osobowe gromadzi UBS, co robi z tymi
informacjami i jakie prawa przysługują Państwu w tym zakresie. W sekcji 11 znajdą Państwo informacje właściwe
dla spółki UBS, z którą mają Państwo stosunek umowny. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o
kontakt pod adresem dpo-pl@ubs.com.
'Dane osobowe' to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej (a nie osoby prawnej, takiej jak firma).
W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych, w przejrzysty sposób chcemy poinformować:
•

dlaczego i w jaki sposób UBS gromadzi, wykorzystuje i przechowuje Państwa dane osobowe;

•

na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe;

•

jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych i jakie są nasze obowiązki w tym
zakresie.

2.

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

UBS ("UBS", "my", "nasze" lub "nas") w zależności od produktu lub usługi, którą świadczymy (jeśli w ogóle),
będzie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym:
•

dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia, dokumenty KYC (w
tym kopia dowodu osobistego lub paszportu), numer telefonu, adres fizyczny i elektroniczny oraz dane
rodzinne, takie jak imię i nazwisko współmałżonka, partnera lub dzieci;

•

informacje finansowe, w tym zapisy dotyczące płatności i transakcji oraz informacje dotyczące aktywów
(w tym nieruchomości stałych), sprawozdań finansowych, zobowiązań, podatków, przychodów i
inwestycji (w tym celów inwestycyjnych);

•

siedziba podatkowa i inne dokumenty i informacje związane z podatkami;

•

w stosownych przypadkach, informacje takie jak stanowisko i doświadczenie zawodowe;

•

Państwa wiedzę i doświadczenie w sprawach inwestycyjnych;

•

szczegóły naszych interakcji z Państwem oraz produktów i usług, z których Państwo korzystacie;

•

wszelkie zapisy rozmów telefonicznych między Państwem a UBS;

•

w stosownych przypadkach, szczegóły dotyczące udzielonego Państwu mandatu;

•

identyfikatory, które przypisujemy Państwu, takie jak numer klienta lub konta, w tym w celach
księgowych

•

gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane przesyłane przez przeglądarkę i automatycznie
rejestrowane przez nasz serwer, w tym data i godzina dostępu, nazwa dostępnego pliku, a także
przesyłana ilość danych i wydajność dostępu, przeglądarka internetowa, język przeglądarki i adres
domeny oraz adres IP (dodatkowe dane będą rejestrowane za pośrednictwem naszej strony
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internetowej tylko wtedy, gdy ich ujawnienie zostanie dokonane dobrowolnie, np. w trakcie rejestracji
lub wniosku). Gdy użytkownik odwiedza stronę UBS, ta strona internetowa będzie zawierać dodatkowe
informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane podczas odwiedzania tej strony
internetowej; oraz
•

w niektórych przypadkach (o ile jest to dozwolone przez prawo), specjalne kategorie danych
osobowych, takie jak poglądy polityczne lub przynależności wyznaniowe, partyjne lub związkowe,
informacje zdrowotne, pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne oraz, w
zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, informacje dotyczące wyroków skazujących lub przestępstw.

UBS gromadzi niektóre z powyższych typów danych osobowych w odniesieniu do potencjalnych klientów. Te
dane osobowe są istotne dla nawiązania i budowania relacji w celu zawarcia umowy.
W niektórych przypadkach zbieramy te informacje z rejestrów publicznych (które, w zależności od produktu lub
usługi, które otrzymujesz, oraz kraju podmiotu UBS, z którym użytkownik ma stosunek umowny, mogą
obejmować własność i inne rejestry), administracji publicznej lub innych źródeł zewnętrznych, takich jak usługi
kontroli zamożności, agencje informacji kredytowej, agencje zapobiegania oszustwom, pośrednicy ułatwiający
przenoszenie danych oraz inne podmioty Grupy UBS.
Jeśli są istotne dla produktów i usług, które świadczymy, będziemy również zbierać informacje o dodatkowych
posiadaczach kart lub posiadaczy kont, partnerów biznesowych (w tym innych akcjonariuszy lub beneficjentów
rzeczywistych), osób pozostających na utrzymaniu lub członków rodziny, przedstawicieli i agentów. Ponadto, jeśli
są Państwo klientem instytucjonalnym lub korporacyjnym lub inwestorem, będziemy również zbierać informacje o
Państwa dyrektorach, pracownikach lub akcjonariuszach. Przed dostarczeniem tych informacji do UBS należy
podać kopię niniejszego zawiadomienia tym osobom.
3.

Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?

3.1.

Podstawa prawna przetwarzania

W zależności od celu przetwarzania danych (patrz punkt 3.2) przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie
jednym z poniższych:
(i)

gdy jest niezbędne dla uzasadnionych interesów UBS, bez nadmiernego wpływu na Państwa interesy lub
podstawowe prawa i wolności (zob. poniżej);

(ii) gdy jest niezbędne do podjęcia kroków w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem w
odniesieniu do żądanych usług lub produktów lub do realizacji naszych zobowiązań wynikających z
takiej umowy, na przykład gdy wykorzystujemy Państwa dane do niektórych celów określonych w
punktach 3.2(a) , b) c) i j) poniżej (jak również niektóre z ujawnień danych opisanych w sekcji 4);
(iii) gdy wynika ze zobowiązania do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, w
tym podczas przeprowadzania kontroli, o których mowa w sekcji 3.2(a) poniżej oraz gdy dotyczy
ujawnienia informacji organom publicznym, organom regulacyjnym i organom rządowym, o których
mowa w sekcjach 3.2(g) oraz 4 poniżej;
(iv) w niektórych przypadkach, gdy jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym;
(v) gdy wykorzystujemy specjalne kategorie danych osobowych, niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń prawnych lub gdy przetwarzanie odnosi się do danych osobowych w sposób oczywisty
w domenie publicznej; i
(vi) w ograniczonych okolicznościach, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, uzyskanej od
Państwa (na przykład gdy jest to wymagane przez przepisy inne niż RODO) lub gdy przetwarzanie
danych następuje za wyraźną zgodą użytkownika w przypadku specjalnych kategorii danych
osobowych, takich jak informacje medyczne.
Przykładami "uzasadnionych interesów", o których mowa powyżej, są:
•

realizacja określonych celów określonych w sekcjach 3.2(a) do 3.2(k) poniżej;
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•

wykonywanie naszych praw wynikających z artykułów 16 i 17 Karty Praw Podstawowych, w tym naszej
swobody prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności;

•

gdy ujawniamy informacje, o których mowa w punkcie 4 poniżej, dostarczając produkty i usługi oraz
zapewniając niezmiennie wysoki standard usług w całej Grupie UBS, a także zapewniając zadowolenie
naszych klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron, oraz

•

spełnienie naszych wymogów dotyczących odpowiedzialności i regulacji na całym świecie.

W każdym z przypadków, pod warunkiem że takie interesy nie są nadrzędne dla Państwa interesów.
W zakresie, w jakim UBS uzyskał Państwa zgodę na przetwarzanie zwykłych danych osobowych w przeszłości w
jakichkolwiek warunkach specyficznych dla produktu wyłącznie w rozumieniu przepisów o ochronie danych, UBS
nie będzie już polegać na takiej zgodzie, lecz będzie polegać na wypełnieniu ciążącego na nas obowiązku
prawnego, koniecznością umowną lub uzasadnionymi interesami (jak określono w niniejszym zawiadomieniu),
możliwość powoływania się przez UBS na tę zgodę zostaje niniejszym uchylona lub wygaszona. W celu uniknięcia
wątpliwości, zgody udzielone z jakiegokolwiek innego powodu, na przykład (i, w stosownych przypadkach) eprywatności (w tym marketingu bezpośredniego) lub tajemnicy bankowej pozostają nienaruszone przez ten
ustęp.
W przypadku gdy dane osobowe, które od Państwa zbieramy, są potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań
prawnych lub regulacyjnych lub zawarcia z Państwem umowy, jeśli nie będziemy mogli zebrać tych danych
osobowych, istnieje możliwość, że nie będziemy w stanie nawiązać współpracy lub dostarczyć naszych produktów
lub usług (w takim przypadku poinformujemy Państwa o tym fakcie).
3.2.

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe są zawsze przetwarzane w określonym celu i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe,
które są istotne dla osiągnięcia tego celu. W szczególności przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
a)

procesy weryfikacji klienta, włączając weryfikację tożsamości i ocenę wniosku (w tym potrzeby gwarancji
lub innych narzędzi sekurytyzacyjnych), jeśli ubiegają się Państwo o kredyt, oraz do przeprowadzenia
prawnych i innych kontroli zgodności z przepisami (np. związanych z przestrzeganiem przepisów
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobieganiu oszustwom);

b)

dostarczanie produktów i usług oraz zapewnienie ich prawidłowej realizacji, na przykład poprzez
zapewnienie, że możemy Państwa zidentyfikować i dokonywać płatności na i z kont użytkownika
zgodnie z instrukcjami i warunkami produktu;

c)

zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, w tym komunikowanie się z Państwem w odniesieniu do
produktów i usług, które uzyskują Państwo od nas i od naszych partnerów biznesowych, obsługa
zapytań i skarg związanych z obsługą klienta, ułatwianie działań windykacyjnych, podejmowanie decyzji
dotyczących kredytu lub Państwa tożsamości, śledzenie miejsca pobytu i zamykanie konta (zgodnie z
obowiązującym prawem), jeśli pozostaje ono uśpione i nie jesteśmy w stanie skontaktować się z
Państwem po upływie określonego czasu;

d)

procesy dzięki, którym pozyskujemy więcej informacji o Państwie, w tym o produktach i usługach, które
Państwo otrzymujecie, oraz innych produktach i usługach, które mogą Państwa zainteresować, w tym
profilowanie oparte na przetwarzaniu Państwa danych osobowych, na przykład poprzez analizę
rodzajów produktów i usług z których Państwo korzystacie, kanałów komunikacji, itd.;

e)

podejmowanie kroków w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz korzystania przez nas z
technologii, w tym testowanie i modernizacja systemów i procesów oraz prowadzenie badań rynku w
celu zrozumienia, jak ulepszyć nasze istniejące produkty i usługi lub dowiedzieć się o innych produktach
i usługach, które możemy świadczyć;

f)

kontaktowanie się z Użytkownikiem w celach marketingu bezpośredniego w zakresie produktów i
usług, które naszym zdaniem będą interesujące dla Państwa, w tym oferowanych przez nas, podmioty
Grupy UBS i naszych innych partnerów biznesowych, a także w celu ułatwiania przeprowadzenia
konkursów i promocji;
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g)

wypełnianie naszych obowiązków regulacyjnych i zgodności (np. z przepisami sektora finansowego,
przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i przepisami podatkowymi), w tym w
odniesieniu do rejestrowania i monitorowania komunikacji, ujawniania informacji organom
podatkowym, finansowym organom regulacyjnym i innym organom regulacyjnym, sądom, organom
rządowym, lub w postępowaniach oraz dochodzeniach związanym z zapobieganianiem przestępczości;

h)

zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom;

i)

przeprowadzanie analiz transakcyjnych i statystycznych oraz związanych z nimi badań;

j)

zapewnienie gwarancji/zabezpieczenia;

k)

w celu ostrożnego zarządzania operacyjnego Grupy UBS (w tym zarządzania kredytami i ryzykiem,
ubezpieczenia, audytu, szkoleń w zakresie systemów i produktów oraz podobnych celów
administracyjnych); i

l)

wszelkie inne cele, o których powiadamiamy od czasu do czasu

4.

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są udostępniane?

4.1.

W ramach Grupy UBS

Zwykle udostępniamy dane osobowe innym spółkom Grupy UBS w celu zapewnienia niezmiennie wysokiego
standardu usług w całej naszej grupie oraz świadczenia usług i produktów dla Państwa. Przykłady spółek Grupy
UBS, które otrzymują Twoje dane osobowe znajdują się w sekcji 11 poniżej.
4.2.

Poza Grupą UBS

Dostarczając produkty i usługi, udostępniamy Państwa dane osobowe osobom działającym w Państwa imieniu lub
w inny sposób zaangażowanym w transakcje (w zależności od rodzaju produktu lub usługi, które UBS Państwu
zapewnia), w tym, w stosownych przypadkach, następujących rodzajów firm:

4.3.

•

strony nabywające udziały lub przyjmujące ryzyko w transakcji lub z nią związane (np. ubezpieczyciele)

•

emitenci papierów wartościowych (w tym osoby trzecie przez nich wyznaczone, w których posiadają
Państwo udziały, jeżeli takie papiery wartościowe są dla Państwa przechowywane przez bank;

•

odbiorcy płatności, beneficjenci, nominowani na rachunkach, pośrednicy oraz banki korespondentów i
agentów (w tym banki powiernicze);

•

izby rozliczeniowe oraz systemy rozliczeń lub rozrachunku, i wyspecjalizowane firmy lub instytucje
płatnicze, takie jak SWIFT;

•

(jeśli posiadają Państwo kartę kredytową) stowarzyszenia kart kredytowych oraz inni dostawcy płatności
kartami i ich dostawcy platform rozliczeniowych;

•

kontrahenci rynkowi;

•

podmioty pośredniczące;

•

repozytoria wymiany lub repozytoria transakcyjne;

•

giełdy papierów wartościowych;

•

inne instytucje finansowe, agencje informacji kredytowej lub biura kredytowe (w celu uzyskania lub
udzielenia referencji kredytowych);

•

jakikolwiek zewnętrzny zarządzający funduszem, który świadczy usługi zarządzania aktywami; oraz

•

każdy broker wprowadzający, któremu dostarczamy wprowadzenia lub polecenia.
Usługodawcy

W niektórych przypadkach udostępniamy również dane osobowe naszym dostawcom, w tym spółkom Grupy
UBS i innym partnerom biznesowym, którzy świadczą nam usługi, takich jak dostawcy IT i hostingu, dostawcy
marketingu, dostawcy usług komunikacyjnych i drukarskich, dostawcy usług windykacyjnych, dostawcy usług
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śledzenia, odzyskiwania długów, zapobiegania oszustwom i agencje informacji kredytowej i inne. Kiedy to
zrobimy, podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że spełniają one nasze standardy bezpieczeństwa danych, tak
aby państwa dane osobowe były bezpieczne.
4.4.

Organy publiczne lub regulacyjne

Jeśli jest to wymagane to od czasu do czasu, ujawniamy dane osobowe organom publicznym i sądowym,
organom regulacyjnym lub organom rządowym, w ich dochodzeniach, w tym gdy jest to wymagane przez prawo
lub rozporządzenie, zgodnie z kodeksem postępowania lub postępowaniem, lub gdy jest to od nas wymagane
przez te organy.
4.5.

5.

Inni
•

Jeśli nasza działalność zostanie sprzedana innej organizacji lub zostanie zrestrukturyzowana, dane
osobowe zostaną udostępnione, aby mogli Państwo nadal otrzymywać produkty i usługi. Zwykle
udostępniamy również dane osobowe potencjalnym nabywcom, gdy rozważamy sprzedaż lub
przeniesienie części lub całości firmy. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że tacy potencjalni
nabywcy zapewniają bezpieczeństwo danych.

•

Jeśli skorzystasz z prawa do przenoszenia danych, zwykle ujawnimy Państwa dane osobowe
pośrednikowi, który ułatwia przenoszenie danych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

•

Będziemy ujawniać dane osobowe, jeśli jest to wymagane do wykonywania lub ochrony praw, w tym
naszych i naszych pracowników lub innych zainteresowanych stron, lub w odpowiedzi na prośby osób
fizycznych lub ich przedstawicieli, którzy starają się chronić swoje prawa lub takie prawa innych osób.
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Odbiorcy, o których mowa w sekcji 4 powyżej, mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W takich przypadkach, z wyjątkiem, gdy dany kraj został określony przez Komisję Europejską jako zapewniający
odpowiedni stopień ochrony, UBS wprowadza odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie
przekazywanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Mogą Państwo zażądać
dodatkowych informacji w tym zakresie i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, kontaktując się z
inspektorem ochrony danych ("Inspektor ochrony danych") pod adresem na końcu niniejszej polityki. W
przypadku, gdy UBS przekazuje dane osobowe innym spółkom grupy lub usługodawcom, opieramy się na
standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Listę krajów, w których działa UBS (wewnątrz i na zewnątrz EOG) można znaleźć tutaj:
https://www.ubs.com/global/en/our-firm/locations.html.
6.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego
zostały zgromadzone, lub do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych lub wewnętrznych. Aby nam w tym
pomóc, stosujemy kryteria w celu określenia odpowiednich okresów przechowywania danych osobowych w
zależności od celu, takich jak prawidłowe utrzymanie konta, ułatwianie zarządzania relacjami z klientem oraz
reagowanie na roszczenia prawne lub żądania regulacyjne. Przykłady okresów przechowywania, które są
specyficzne dla Państwa kraju, przedstawiono w sekcji 11 poniżej.
7.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo zażądać od UBS sprostowania niedokładnych danych osobowych, które zbieramy i
przetwarzamy, oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych do czasu
rozpatrzenia takiego wniosku.
Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w
dowolnym momencie. Proszę jednocześnie pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych lub
zażądać usunięcia tych danych - zgodnie z RODO, prawa te nie mają charakteru bezwzględnego (ponieważ
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czasami mogą istnieć nadrzędne interesy, które wymagają na przykład dalszego przetwarzania), ale rozważymy
Państwa prośbę i przekażemy Państwu naszą odpowiedź. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celach
marketingu bezpośredniego, prawo do sprzeciwu rozciąga się na marketing bezpośredni, w tym profilowanie w
zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem. Mogą Państwo sprzeciwić się marketingowi
bezpośredniemu, klikając link "anuluj subskrypcję" w jakiejkolwiek z naszych wiadomości e-mail lub wysyłając do
nas wiadomość e-mail na dpo-pl@ubs.com w dowolnym momencie.
Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub gdy takie przetwarzanie jest
niezbędne do zawarcia lub wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Państwem, mają Państwo
prawo zażądać przekazania Państwa danych osobowych do Państwa (tak zwnane "prawo do przenoszenia
danych"). Mają Państwo również prawo zwrócić się z prośbą do UBS o informacje dotyczącą niektórych lub
wszystkich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na Państwa temat.
W pewnych okolicznościach UBS może przetwarzać Państwa dane osobowe poprzez zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o takim
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które wykorzystuje Państwa dane osobowe, otrzymają Państwo
informacje na temat logiki i zostaną Państwo poinformowani o możliwych konsekwencjach takiego
przetwarzania. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać, aby nie podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Mogą Państwo skorzystać z praw określonych powyżej, korzystając ze szczegółów określonych w punkcie 8
niniejszego zawiadomienia.
8.

Wykonywanie praw i skargi

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Państwa danych osobowych przez UBS,
chcielibyśmy to z Państwem omówić, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy rozwiązać ten problem. Jeśli chcą
Państwo porozmawiać z nami o wykorzystaniu przez nas Państwa danych osobowych, mogą to Państwo zrobić w
następujący sposób:
•

wypełniając formularz wniosku osoby, której dane dotyczą (en), podpisując go i wysyłając go z
powrotem do lokalnej jednostki obsługi (patrz p.4 formularza, aby uzyskać dane kontaktowe) lub
kontaktując się ze swoim doradcą klienta.

•

wysyłając wiadomość email na adres SH-HR-EUGDPR-SNOW@ubs.com, jeśli są Państwo byłym
pracownikiem UBS lub kandydatem o pracę.

•

kontaktując się z biurem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo-pl@ubs.com.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi UBS, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony
danych w jurysdykcji, w której Państwo mieszkają lub pracują, lub w miejscu, w którym uważają Państwo, że
wystąpił problem w związku z Państwa danymi. Dane kontaktowe organów ochrony danych można znaleźć na
następującej stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
9.

Nota bezpieczeństwa

Wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub
niezgodnemu z prawem dostępowi do danych osobowych, które nam Państwo przekazali. W związku z tym, iż
pełne bezpieczeństwo danych nie może być zagwarantowane do komunikacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej, wiadomości błyskawicznych i podobnych środków komunikacji, zalecamy wysyłanie wszelkich
szczególnie poufnych informacji za pomocą alternatywnych bezpiecznych środków.
10.

Zmiany w danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. W związku z tym, jeśli
Państwa dane osobowe ulegną zmianie, prosimy o poinformowanie nas o zmianie tak szybko, jak to możliwe.
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11.

Inne przepisy specyficzne dla Polski

Następujące postanowienia mają zastosowanie jeśli mają Państwo stosunek umowny z jednym z następujących
podmiotów UBS:
UBS Europe SE Oddział w Polsce
Aleje Ujazdowskie 51
00-536, Warszawa
Ogólnie rzecz biorąc, UBS będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania współpracy lub
umowy z UBS Europe SE Oddział w Polsce, odzwierciedlając czas, za który mogą być wysuwane roszczenia
prawne po rozwiązaniu takiego stosunku lub umowy.
Przykłady spółek Grupy UBS, które otrzymują Twoje dane:

12.

•

Oddziały UBS AG oraz UBS Business Solutions AG (w szczególności oddziały w Londynie, Hongkongu,
Zurychu i Singapurze) (zarządzanie ryzykiem, usługi wsparcia technologicznego i zarządzanie relacjami);

•

UBS Switzerland AG (usługi w zakresie sprawozdawczości, zarządzania ryzykiem i wsparcia
technologicznego); oraz

•

UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. (zarządzanie ryzykiem i usługi administracyjne).
Zmiany niniejszej polityki o ochronie prywatności

Niniejsza polityka o ochronie prywatności została zaktualizowana w marcu 2020 r. Jest to obwieszczenie
wyjaśniające, co robi UBS, a nie dokument, który wiąże UBS lub jakąkolwiek inną stronę umownie. Zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian. Jeśli powiadomienie zostało zaktualizowane, podejmiemy kroki w celu
poinformowania użytkowników o aktualizacji za pomocą odpowiednich środków, w zależności od tego, w jaki
sposób normalnie komunikujemy się z użytkownikiem, na przykład za pośrednictwem wyciągu z konta.
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