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Informacja dotycząca przetwarzania przez Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka 

Akcyjna) - Oddział w Polsce danych osobowych pracowników  
 
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ((EU) 2016/679) („RODO”) ma na 
celu ochronę integralności osób fizycznych przed jej naruszeniem w przypadku używania ich 
danych osobowych. Ważnym aspektem ochrony prywatności jest poinformowanie osoby, 
której dane dotyczą, o sposobie ich przetwarzania. 
To Twój pracodawca jest administratorem Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz dane 
kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych. 
Ten dokument wyjaśnia, w jaki sposób Twój pracodawca przetwarza dane osobowe dotyczące 
swoich pracowników. 
 
Administrator danych osobowych 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka 
Akcyjna) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 („Bank”). 
 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy 
o pracę lub zlecenia między Tobą a Bankiem. 
 
Niepodanie przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić w 
zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie do zawarcia umowy o pracę lub 
zlecenia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych świadczeń lub szkoleń. 
 
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Twojej zgody, podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. 
 
Dane kontaktowe 
 
Jeśli masz pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez 
Bank, a także przysługujących Ci prawach, prosimy o kontakt z Bankiem jako administratorem 
bądź z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora.  
 
Z administratorem możesz skontaktować się pisemnie: Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, z dopiskiem: 
”Dane osobowe” lub telefonicznie pod numerem (22) 395 80 00. 
 
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez adres email: 
dpopoland@seb.se lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Skandinaviska Enskilda Banken 
AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa. 
 
Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy 
 
Bank przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: 
 
- dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, 
obywatelstwo, informacje uwierzytelniające, adres IP, płeć, s-ID, dane biometryczne (odcisk 
palca lub wizerunek twarzy)); 
- dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu); 
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- informacje o historii zatrudnienia u innych pracodawców i w Banku, o ocenach 
pracowniczych, o wynikach pracy; 
- informacje dotyczące wykształcenia i posiadanych kwalifikacji; 
- informacje pozyskane z badań kompetencji, satysfakcji pracowników lub innych podobnych 
badań; 
- dane niezbędne do wydania narzędzi pracy (np. prawo jazdy); 
- wizerunek utrwalony na zdjęciu wykonanym przez Bank; 
- informacje o wynagrodzeniach oraz potraceniach z wypłacanych wynagrodzeń; 
- informacje dot. nieobecności w pracy, w tym o zwolnieniach lekarskich i wypadkach w pracy; 
- informacje z zakresu medycyny pracy oraz BHP; 
- dane Twoich dzieci i innych członków najbliższej rodziny, jeżeli ich podanie jest konieczne 
do korzystania z uprawnień przewidzianych w prawie pracy; 
- informacje o Twojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, jeżeli jest to potrzebne w celu 
realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
- informacje służące do rozliczenia Twoich podróży służbowych; 
- dane audiowizualne, takie jak zdjęcia, nagrania z monitoringu lub nagrania rozmów 
telefonicznych oraz dane monitoringu informatycznego; 
- informacje, które dotyczą skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa; 
- informacje, które nam podałeś z własnej inicjatywy; 
- inne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku, który 
wynika z przepisu prawa. 
 
Cele oraz podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych 
 
1. Bank przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach: 
 
a) zawarcia lub wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy o pracę lub zlecenia; 
b) spełnienia ustawowych obowiązków Banku, w tym w szczególności wynikających z 
Kodeksu pracy (w tym obowiązku prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy), regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń związanych z zatrudnieniem (np. Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych), prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy 
prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wymogów regulacyjnych 
takich instytucji, jak: Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Bank Centralny, Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego; 
c) innych niż wskazane powyżej (o ile zaistnieje jedna z poniższych okoliczności), a 
niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Banku, w tym w 
szczególności: 

a) w celu ustalenia roszczeń, dochodzenia ich lub obrody przed nimi; 
a) w celu planowania strategicznego i planowania ciągłości działania, przeprowadzenia 

audytu, przygotowania sprawozdań finansowych i innych raportów oraz dla naszych 
wewnętrznych celów administracyjnych, w tym aby zarządzać personelem i 
kompetencjami, administrować szkoleniami, dokonywać statystyk i raportów 
wewnętrznych na potrzeby Banku, jak i w ramach Grupy SEB oraz aby usprawniać 
proces zarządzania i komunikacji wewnętrznej w Banku (w tym poprzez publikację 
wizerunku pracowników w intranecie); 

b) w celu udzielenia umocowań do działania w imieniu Banku (pełnomocnictw); 
c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób lub ochrony mienia 

w obiektach Banku, w tym prowadzenie monitoringu w tych obiektach; 
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d) w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz nadużyć oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa danych; 

e) w celu administrowania dostępem do systemów komputerowych; 
f) w celu kierowania korespondencji, przeprowadzenia badań lub oceny pracowników w 

tym badania ich kompetencji, satysfakcji lub przeprowadzenia innych podobnych 
badań. 

 
2. W pozostałych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w tej zgodzie. 
 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
 
Twoje dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub z publicznie dostępnych 
rejestrów, a także z innych publicznie dostępnych źródeł, w tym z Internetu. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
 
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom 
odbiorców: 
 
a) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających z 
przepisów prawa, w tym w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu 
Inspektorowi Informacji Finansowej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; 

b) innym podmiotom ustawowo upoważnionym do odbioru Twoich danych na podstawie 
przepisów prawa; 

c) podmiotom wspierającym Bank w realizowaniu czynności bankowych oferowanych przez 
Bank; 

d) podmiotom lub organom, którym dane te mogą być przekazane na podstawie zgody lub 
upoważnienia, w tym w związku z realizacją świadczeń z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, dobrowolnych ubezpieczeń grupowych, dobrowolnej opieki 
zdrowotnej oraz korzystaniem z karnetów sportowych; 

e) podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 
zawartych umów, np. dostawcom IT i innych usług przetwarzającym dane w imieniu 
Banku; 

f) podmiotom powiązanym z Bankiem, w tym w ramach grupy kapitałowej SEB 
(https://sebgroup.com/about-seb/our-locations), w związku z realizacją obowiązków 
sprawozdawczych i raportowych, lub podmiotom współpracującym z podmiotami 
należącymi do grupy kapitałowej SEB (w tym spoza UE/EOG), w ściśle określonych 
celach;  

g) klientom i kontrahentom Banku – w zakresie i w sytuacji gdy udostępnienie danych 
osobowych pracownika jest niezbędne do realizacji usługi. 

 
Okres przetwarzania danych osobowych 
 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą: 

a) aby wykonywać zawartą przez Ciebie z nami umowę o pracę lub zlecenie - przez czas 
obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu przez okres i w zakresie wymaganym, 
aby realizować nasze ewentualne roszczenia lub bronić się przed ewentualnymi 
roszczeniami (z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń); 
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a) aby wypełnić nasze ustawowe obowiązki (np. obowiązek przechowywania 
dokumentacji pracowniczej) – aż do upływu prawnego obowiązku ich 
przechowywania; 

b) aby realizować prawnie uzasadniony interes Banku jako administratora danych – 
dopóki będziemy mieć prawnie uzasadniony interes, aby przetwarzać te dane lub do 
czasu gdy wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeżeli nie istnieją prawne 
uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali dane; 

c) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody – do czasu aż wycofasz swoją 
zgodę. 

 
 
Twoje prawa 
 
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Bank. Jeżeli 
jakiekolwiek informacje dotyczące Twojej osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, 
przysługuje Ci prawo dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania. 
 
Masz również prawo do: 
 
1. żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach określonych w RODO; 
1. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach 

określonych w RODO; 
2. wycofania Twojej zgody w przypadku, gdy Bank uzyskał taką zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 

3. przeniesienia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody, oraz (ii) przetwarzanie 
odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

4. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w 
sytuacji, gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, a przetwarzanie 
danych dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub prawnie uzasadnionego 
interesu Banku, o którym mowa powyżej.  

 
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) lub 
do organizacji międzynarodowych 
 
Ponieważ działamy na arenie międzynarodowej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane 
jurysdykcjom poza Unią Europejską / EOG oraz organizacjom międzynarodowym. W 
przypadku każdego przekazania danych osobowych dołożymy należytej staranności i 
podejmiemy odpowiednie działania, aby zapewnić zasadniczo równoważny stopień ochrony. 
 
W przypadku przekazywania danych do krajów poza EOG lub organizacji międzynarodowych 
w celach określonych w niniejszym dokumencie będziemy polegać na: 
1. tym, że Komisja Europejska zdecydowała, że w danym kraju istnieje odpowiedni stopień 

ochrony; 
2. odpowiednich środkach ochrony, takich jak standardowe klauzule umowne; 
3. ustaleniach umownych. 

 
Masz prawo uzyskać kopię informacji o zabezpieczeniach stosowanych przy przekazywaniu 
Twoich danych osobowych do państwa poza EOG lub organizacji międzynarodowej, 
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kontaktując się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały 
wskazane powyżej). 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Bank Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
 
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu. 
 
Zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu 
W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, na przykład z powodu nowych 
lub zmienionych czynności przetwarzania, najnowszą wersję można znaleźć na naszej stronie 
internetowej Rodo polski | SEB (sebgroup.com) 
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