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OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH – MARKETING BEZPOŚREDNI  
 
 
Niniejsze oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób Dell Bank International d.a.c., działający pod nazwą 
Dell Financial Services („Dell Bank”, „my”,  „nas” lub „nasz”) może wykorzystywać Państwa Dane 
Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. 
 
„Dane Osobowe” oznaczają informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio umożliwić Państwa 
identyfikację, takie jak imię i nazwisko, funkcję/ stanowisko w ramach organizacji, numer telefonu i 
adres email. 
 
Przede wszystkim zbieramy i przetwarzamy informacje dotyczące działalności gospodarczej 
organizacji, w której Państwo pracują lub którą Państwo reprezentują, w związku z usługami 
finansowymi świadczonymi przez nas na rzecz Państwa organizacji. Możemy również otrzymywać 
Państwa Dane Osobowe od innych spółek należących do Grupy Dell Technologies. W ramach 
udzielania finansowania jesteśmy zobowiązani do zbierania i przetwarzania pewnych informacji 
dotyczących osób fizycznych związanych z organizacją (takich jak pracownicy, członkowie kadry 
kierowniczej, członkowie organów spółki i udziałowcy). Ma to miejsce w sytuacji, gdy możemy zbierać 
informacje, które przechowujemy na Państwa temat, i przetwarzać je zgodnie z niniejszym 
oświadczeniem. 
 
Jesteśmy „administratorem” Danych Osobowych, które przetwarzamy – oznacza to, że ponosimy 
prawną odpowiedzialność za zapewnienie, że takie przetwarzanie jest zgodne z obowiązującym 
prawem w zakresie ochrony danych osobowych. 
 

Co to jest marketing bezpośredni? 

Marketing bezpośredni to bezpośrednia i ukierunkowana forma marketingu, w której wysyłamy 
wiadomości promocyjne lub komunikaty marketingowe dotyczące naszych produktów i usług 
bezpośrednio do konkretnej osoby (konkretnych osób). Różni się on od marketingu ogólnego 
realizowanego na przykład za pośrednictwem telewizji, radia, internetu lub gazet. 

 

Jakie formy marketingu bezpośredniego mogą być kierowane do Państwa przez Dell Financial 
Services? 

Możemy wysyłać Państwu informacje w ramach Państwa funkcji w organizacji, w której Państwo 
pracują lub którą Państwo reprezentują. Wiadomości wysyłane przez nas do Państwa w ramach 
marketingu bezpośredniego obejmują informacje o naszych istniejących lub nowych produktach 
finansowych, rozwiązaniach, ofertach, usługach lub wydarzeniach. Możemy kierować do Państwa 
takie komunikaty drogą elektroniczną na adres email, telefonicznie lub pocztą. Część naszych 
komunikatów może być indywidualnie dopasowana w oparciu o wcześniejszą aktywność Państwa lub 
Państwa organizacji w ramach Dell Bank lub grupy kapitałowej Dell Technologies. 

Należy zwrócić uwagę, że zgoda, której Państwo nam udzielają, dotyczy wyłącznie marketingu 
bezpośredniego kierowanego przez nas do Państwa. 

 

Komu możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe i dlaczego 

Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej 
Dell Technologies lub dostawcom usług wyłącznie w celu wysyłania do Państwa komunikatów 
marketingu bezpośredniego. 

Możemy również ujawniać Państwa Dane Osobowe w przypadku gdy jest to wymagane przepisami 
prawa. 
 
Poza zakresem opisanym powyżej, nie będziemy ujawniać Państwa Danych Osobowych osobom 
trzecim dla ich własnych celów marketingowych bez Państwa zgody. 
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Przekazywanie danych do innych krajów 

W celu wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania Danych Osobowych dla celów i na rzecz 
odbiorców opisanych powyżej, możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe do krajów spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na rzecz spółek, partnerów biznesowych i dostawców 
usług grupy kapitałowej Dell Technologies (w tym między innymi) mających siedzibę w USA, Indiach, 
Brazylii i Maroko, z którymi zawarliśmy stosowne klauzule umowne i którzy zobowiązani są zapewnić 
odpowiednie zabezpieczenia. Może się to wiązać z przekazywaniem Państwa Danych Osobowych do 
krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak Państwa kraj macierzysty. 
Wprowadzimy adekwatne i stosowne środki zabezpieczające w celu ochrony Państwa Danych 
Osobowych, w tym techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Jeżeli chcieliby Państwo 
dowiedzieć się więcej na temat takiego przekazywania danych lub skorzystać z przysługujących 
Państwu praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe znajdują się poniżej). 
 
Państwa prawa w związku z ochroną danych  

Przysługują Państwu następujące prawa jako osobom, związane z ochroną danych. Należy zwrócić 
uwagę, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i w niektórych przypadkach podlegają 
warunkom określonym w obowiązujących przepisach prawa: 
 

• Prawo dostępu: mają Państwo prawo do żądania informacji o sposobach przetwarzania 
przez nas Państwa Danych Osobowych oraz uzyskania kopii takich Danych Osobowych. 

 

• Prawo do sprostowania: mają Państwo prawo do żądania sprostowania Państwa Danych 
Osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia Państwa Danych Osobowych, które 
są niekompletne 

 

• Prawo do sprzeciwu: mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa 
Danych Osobowych, które jest oparte na naszych prawnie uzasadnionych interesach (jak 
wskazano powyżej) 

 

• Prawo do usunięcia: mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa Danych 
Osobowych (z zastrzeżeniem pewnych warunków) 

 

• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać 
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeżeli taka decyzja 
wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływa 

 

• Prawo do ograniczenia: mają Państwo prawo do żądania od nas ograniczenia 
przetwarzania Państwa Danych Osobowych, tak abyśmy nie przetwarzali takich informacji do 
czasu zniesienia ograniczenia 

 

• Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa Dane 
Osobowe, które nam Państwo dostarczyli, oraz mają Państwo prawo do przesłania takich  
informacji do innej organizacji w pewnych okolicznościach. 

 
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że 
przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony 
danych. 
 
W razie pytań o rodzaje Państwa Danych Osobowych, które przechowujemy, bądź jeżeli chcieliby 
Państwo zażądać usunięcia lub sprostowania Państwa Danych Osobowych, które przechowujemy, 
albo skorzystać z innych praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, prosimy o wysłanie 
pisemnego wniosku na adres email: dfs_emea_privacy@dell.com lub na adres pocztowy znajdujący 
się na końcu niniejszego oświadczenia. Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić Państwa 
wniosek, jednak zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takich wniosków o dostęp oraz 
wprowadzenia ograniczeń lub wymogów w związku z takimi wnioskami, jeżeli wymagają tego lub 
zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. 
 
 

mailto:dfs_emea_privacy@dell.com
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Podstawa prawna przetwarzania Państwa Danych Osobowych 

Zbieramy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 
którą w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać, wysyłając email na adres: 
Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com.   
 
W przypadku wycofania przez Państwa zgody pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonywanego na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

 
Jak zabezpieczamy Państwa Dane Osobowe 

Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania, aby chronić Państwa Dane Osobowe przed ich 
niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją w nie oraz ich utratą, jak również nieuprawnionym 
dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. 
 
Sposoby zabezpieczania danych obejmują: 
 

• wprowadzenie środków technicznych i organizacyjnych opracowanych w celu zapewnienia  
ciągłej integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; 

• ograniczenie fizycznego dostępu do naszych pomieszczeń; 

• zapewnienie, że my sami oraz podmioty, do których możemy przekazywać Państwa Dane 
Osobowe, stosują odpowiednie środki zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
Danych Osobowych; oraz   

• w przypadkach wymaganych przepisami prawa, zniszczenie Danych Osobowych lub 
uniemożliwienie identyfikacji na ich podstawie. 

 
Jak długo będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe? 

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne w związku z 
celami opisanymi w niniejszej Polityce dot. Marketingu Bezpośredniego lub zgodnie z naszymi 
zasadami przechowywania danych i obowiązującym prawem. 
 
Dalsze informacje na ten temat można uzyskać, pisząc do nas (dane kontaktowe znajdują się 
poniżej).  
 
Zmiany do niniejszego Oświadczenia ws. Marketingu Bezpośredniego 

Niniejsze oświadczenie może podlegać okresowym zmianom. W przypadku dokonania przez nas 
zmian do niniejszego oświadczenia lub istotnych zmian w zakresie sposobu wykorzystywania 
Państwa Danych Osobowych niniejsze oświadczenie zostanie poddane przeglądowi, który będzie 
odzwierciedlać takie zmiany, oraz zmianie ulegnie data wejścia w życie niniejszego oświadczenia, 
podana na jego końcu. 
 
Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszego oświadczenia, aby wiedzieć w jaki 
sposób wykorzystujemy i chronimy Państwa Dane Osobowe. 

 
Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać informacji od Dell Financial Services  

Jeżeli zdecydują Państwo, że nie chcą dłużej otrzymywać informacji od Dell Financial Services, 
prosimy o wysłanie wiadomości email na adres Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com. W 
każdym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę. 

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 10 
dni kalendarzowych od dnia wycofania zgody. 

Należy zauważyć, że do powyższego czasu nadal mogą Państwo otrzymywać od nas informacje. 

 
Z kim mogą Państwo skontaktować się w razie pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia 
ws. Marketingu Bezpośredniego? 

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt z Menadżerem ds. Ochrony 
Danych: 

mailto:Dell_Financial_Services_Unsubscribe@dell.com
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• pocztą na adres Dell Bank International d.a.c / Dell Financial Services, P. O. Box 12335, 
Dublin 18, Irlandia lub  

• drogą elektroniczną na adres email: dfs_emea_privacy@dell.com. 
 

 

Data wejścia w życie: 14 maja 2018 r. 
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