Privacy statement for lending and other investment and advisory activities

This privacy statement provides information regarding the processing of
personal data carried out by the European Investment Bank
(the EIB or we / our)
in
the
course
of
our lending,
other
investment and advisory activities. It describes how the EIB, in the course
of those activities, processes personal data relating to individuals (you) who
are either themselves the direct or indirect beneficiaries of the EIB's lending
and/or other investment and advisory activities, or are individual
representatives of, or otherwise associated with, businesses and other
organisations benefiting from or otherwise participating in the EIBs lending
and/or other investment and advisory activities (for example, employees,
officers, directors or beneficial owners of those businesses or
organisations). It includes important information about your rights under
EU data protection law.

Oświadczenie o ochronie prywatności w zakresie działalności pożyczkowej
oraz innych działań inwestycyjnych i doradczych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Europejski Bank
Inwestycyjny („EBI” lub „my/nasz”) w ramach naszej działalności
pożyczkowej, innych działań inwestycyjnych oraz działań doradczych .
Opisuje, w jaki sposób EBI przetwarza w toku tych działań dane osobowe
dotyczące osób fizycznych (Państwa), które są bezpośrednimi lub
pośrednimi beneficjentami działalności pożyczkowej i/lub innej działalności
inwestycyjnej i doradczej EBI, lub też są indywidualnymi przedstawicielami
bądź osobami w inny sposób powiązanymi z przedsiębiorstwami i innymi
organizacjami czerpiącymi korzyści lub w inny sposób uczestniczącymi w
udzielaniu pożyczek przez EBI i/lub w innej działalności inwestycyjnej i
doradczej (na przykład pracownikami, członkami kadry kierowniczej,
dyrektorami lub faktycznymi właścicielami tych przedsiębiorstw lub
organizacji). Oświadczenie to zawiera istotne informacje na temat Państwa
praw wynikających z unijnego prawa o ochronie danych.
Legal Basis
Podstawa prawna
Personal data are processed by the EIB in accordance with Regulation (EU) Dane osobowe są przetwarzane przez EBI zgodnie z rozporządzeniem (UE)
2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i
agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE)
(EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC. The legal basis for nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE. Podstawą prawną przetwarzania
processing of personal data in the course of our lending and other danych osobowych w toku naszej działalności pożyczkowej i innej
investment activities, is Article 309 of the Treaty of the Functioning of the działalności inwestycyjnej jest art. 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
European Union (TFEU), pursuant to which “the task of the European Europejskiej (TFUE), zgodnie z którym „zadaniem Europejskiego Banku

Investment Bank shall be to contribute, by having recourse to the capital
market and utilising its own resources, to the balanced and steady
development of the internal market in the interest of the Union”. The legal
basis for processing personal data in the course of advisory activities is
Article 18 (7) of EIB’s Statute.
The said legal basis for processing of personal data is broad enough to
include (i) a framework of policies which EIB has developed with a view to
fulfilling its referred task, deriving from EU legislative texts binding the EIB
and/or its statutory mission (ii) as well as specific policy guidelines that
derive from a variety of mandates from third parties, with which EIB may be
entrusted.
The processing of personal data carried out by the EIB is necessary so that
the EIB can carry out its tasks in the public interest in the course of its
lending, other investment and advisory activities. In some cases, processing
is also necessary so that the EIB can comply with its legal obligations.
Consent is in general not the legal basis justifying our processing of your
personal data. If we do propose to rely on your consent we will make this
clear at the time.

Inwestycyjnego jest przyczynianie się, poprzez odwołanie się do rynku
kapitałowego i zasobów własnych, do zrównoważonego i stałego rozwoju
rynku wewnętrznego w interesie Unii”. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w toku czynności doradczych jest art. 18 ust. 7 Statutu
EBI.
Wspomniana podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest na
tyle szeroka, że obejmuje (i) ramy polityk opracowanych przez EBI w celu
realizacji powierzonego zadania, wywodzących się z wiążących EBI tekstów
legislacyjnych UE i/lub jego statutowej misji (ii), a także szczegółowe
wytyczne dotyczące polityk wynikających z różnorodnych upoważnień
pochodzących od stron trzecich, które mogą zostać powierzone EBI.
Przetwarzanie danych osobowych przez EBI jest konieczne, aby mógł on
wykonywać swoje zadania w interesie publicznym w ramach działalności
pożyczkowej, inwestycyjnej i doradczej. W niektórych przypadkach
przetwarzanie danych jest również konieczne, aby EBI mógł wywiązać się ze
swoich zobowiązań prawnych. Co do zasady, zgoda nie jest podstawą
prawną uzasadniającą przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.
Proponując powołanie się na Państwa zgodę, informujemy o tym wyraźnie
w danym momencie.

Why do we process your personal data?
The EIB processes your personal data as reasonably necessary so that it can
conduct and manage its lending and/or other investment and advisory
activities, in a reasonable and proper matter, in accordance with the
applicable law and regulations. Specifically, we process your personal data
for the following purposes:
 lending and/or other investment or advisory activities, so as to
support sustainable growth and job creation, including the
necessary detailed due diligence to assess the commercial and
policy-related aspects of such activities
 managing our relationships with our counterparties (and potential
counterparties) in the context of our lending and/or other
investment and advisory activities

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
EBI przetwarza Państwa dane osobowe w uzasadnionym zakresie, aby móc
prowadzić i zarządzać swoją działalnością pożyczkową i/lub inną
działalnością inwestycyjną i doradczą w sposób rozsądny i właściwy, zgodnie
z obowiązującym prawem i regulacjami. W szczególności przetwarzamy
Państwa dane osobowe w następujących celach:
 udzielanie pożyczek i/lub inne działania inwestycyjne lub doradcze
w celu wspierania zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc
pracy, w tym prowadzanie niezbędnych szczegółowych badań due
diligence w celu oceny aspektów handlowych i strategicznych takich
działań,














monitoring and analysing the use of our lending, other investment
products and advisory services with a view to developing and
improving our lending and/or other investment and advisory
activities
managing our information technology and ensuring the security of
our systems
investigating and responding to complaints, and establishing,
exercising and defending legal claims, which may arise in the course
of our lending and/or other investment and advisory activities
training our staff and maintaining and improving the quality of our
internal processes and arrangements
cooperating with other EU institutions (including the European
Commission) and with public authorities in the EU member states,
with the EIB's own governing and controlling bodies, and with
competent regulatory, prosecuting and tax authorities
credit and other risk assessment and control
prevention and detection of fraud, money-laundering, terrorist
financing and other crimes, and compliance with sanctions regimes,
including know-your-customer screening and identification of
politically exposed persons as part of client on boarding processes
and screening against sanctions lists
maintenance of appropriate accounting and other records

What personal data do we process?
We collect and process basic identification data (such as name, contact
details, title, job description and date of birth), information about your
involvement in our lending and/or other investment transactions (including,
in accordance with standard market practice, professional education and



zarządzanie naszymi relacjami z kontrahentami (i potencjalnymi
kontrahentami) w kontekście naszej działalności pożyczkowej i/lub
innej działalności inwestycyjnej i doradczej,
 monitorowanie i analizowanie wykorzystania udzielanych przez nas
pożyczek, innych produktów inwestycyjnych i usług doradczych w
celu rozwijania i doskonalenia naszej działalności pożyczkowej i/lub
innej działalności inwestycyjnej i doradczej,
 zarządzanie technologiami informatycznymi i zapewnienie
bezpieczeństwa naszych systemów,
 rozpatrywanie skarg i odpowiadanie na nie, a także ustalanie,
dochodzenie i obrona roszczeń prawnych, które mogą powstać w
trakcie naszej działalności pożyczkowej i/lub innej działalności
inwestycyjnej i doradczej,
 szkolenie naszych pracowników oraz utrzymywanie i doskonalenie
jakości naszych wewnętrznych procesów i rozwiązań,
 współpraca z innymi instytucjami UE (w tym z Komisją Europejską)
oraz z władzami publicznymi w państwach członkowskich UE, z
organami zarządzającymi i kontrolnymi EBI oraz z właściwymi
organami regulacyjnymi, śledczymi i podatkowymi,
 ocena i kontrola ryzyka kredytowego i innego ryzyka,
 zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych, prania pieniędzy,
finansowania terroryzmu i innych przestępstw oraz przestrzeganie
systemów sankcji, w tym weryfikacja klientów i identyfikacja osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w ramach
procesu przyjmowania klientów oraz sprawdzanie pod kątem list
sankcyjnych,
 prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej i innych
dokumentów.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Gromadzimy i przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne (takie jak
imię i nazwisko, dane kontaktowe, tytuł, opis stanowiska i data urodzenia),
informacje o Państwa zaangażowaniu w nasze transakcje pożyczkowe i/lub
inne transakcje inwestycyjne (w tym, zgodnie ze standardową praktyką

curriculum vitae) and, if you are an individual beneficiary of our lending
and/or other investment products, relevant financial information (for
example, regarding credit history, loans advanced, security and
repayments). We also collect and process background information about
individual beneficiaries (and beneficial owners of and other key individuals
associated with beneficiaries), used for know-your-client, anti-moneylaundering or sanctions compliance purposes (for example, information
contained in a passport or driving licence, or available from a public
register).

rynkową, wykształcenie zawodowe i życiorys) oraz, jeśli są Państwo
indywidualnym beneficjentem naszych produktów kredytowych i/lub
innych produktów inwestycyjnych, stosowne informacje finansowe (na
przykład dotyczące historii kredytowej, udzielonych pożyczek, zabezpieczeń
i spłat). Gromadzimy również i przetwarzamy podstawowe informacje o
poszczególnych beneficjentach (oraz o faktycznych właścicielach i innych
kluczowych osobach powiązanych z beneficjentami), wykorzystywane do
celów weryfikacji klienta, przeciwdziałania praniu pieniędzy lub
przestrzegania sankcji (na przykład informacje zawarte w paszporcie lub
prawie jazdy bądź dostępne w rejestrze publicznym).

Where do we obtain your personal data?
We may obtain your personal data directly from you (or from a business or
an organisation that you represent or with which you are associated), or
from an intermediary involved in the lending, other investment transaction
or advisory activity. If you are an individual beneficiary (or a beneficial
owner of or other key individual associated with a beneficiary) of our
lending and/or other investment products and advisory services, we may
also collect some information about you from international sanctions lists
and other publicly available sources.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?
Możemy uzyskać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa (bądź
od firmy bądź organizacji, którą Państwo reprezentują lub z którą są
Państwo związani) lub od pośrednika zaangażowanego w działalność
pożyczkową, inną transakcję inwestycyjną lub działalność doradczą. Jeśli są
Państwo beneficjentem indywidualnym (bądź rzeczywistym właścicielem
lub inną kluczową osobą powiązaną z beneficjentem) naszych produktów
kredytowych i/lub innych produktów inwestycyjnych i usług doradczych,
możemy również gromadzić niektóre informacje na Państwa temat z
międzynarodowych list sankcji i innych publicznie dostępnych źródeł.

To whom is your data disclosed?
We may disclose personal data about you to:
 internally, to the EIB relevant services
 the legal entity, organisation (if any) with which you are associated,
and intermediaries and other organisations involved in our
transactions, in the ordinary course of communications relating to
our lending, other investment activities and advisory services

Komu ujawniane są Państwa dane?
Możemy ujawnić Państwa dane osobowe:
 wewnętrznie - odpowiednim służbom EBI,
 podmiotom prawnym, organizacjom (jeśli takie istnieją), z którymi
są Państwo powiązani, oraz pośrednikom i innym organizacjom
uczestniczącym w naszych transakcjach, w zwykłym toku



the European Investment Fund, other EU institutions (including the
European Commission, and the European Court of Auditors) and
public authorities in the EU member states, the EIB's own governing
and controlling bodies, and competent regulatory, prosecuting and
tax authorities
third party mandators, co-investors to our lending and/or other
investment products and advisory services recipients which may be
also outside the EU and the European Economic Area, to the extent
that the data protection standards laid down in Chapter V of
Regulation (EU) 2018/1725 are complied with
our legal advisors
service providers who hold and process your personal data on our
behalf, under strict conditions of confidentiality and security.

komunikacji związanej z naszą działalnością pożyczkową, inną
działalnością inwestycyjną i usługami doradczymi,
 Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu, innym instytucjom UE
(w tym Komisji Europejskiej i Europejskiemu Trybunałowi
Obrachunkowemu) i organom publicznym państw członkowskich

UE, organom zarządzającym i kontrolnym EBI oraz właściwym
organom regulacyjnym, śledczym i podatkowym,
 zleceniodawcom będących stronami trzecimi, współinwestorom
naszych produktów kredytowych i/lub innych produktów
inwestycyjnych i odbiorcom usług doradczych, którzy mogą

prowadzić działalność również poza UE i Europejskim Obszarem

Gospodarczym - w zakresie, w jakim przestrzegane są standardy
ochrony danych określone w Rozdziale V Rozporządzenia (UE)
2018/1725,
 naszym doradcom prawnym,
 dostawcom usług, którzy przechowują i przetwarzają Państwa dane
osobowe w naszym imieniu, przy zachowaniu ścisłych warunków
poufności i bezpieczeństwa.
How long do we keep your personal data?
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
We keep your data only for as long as is necessary for the purposes Państwa dane przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do
described in this privacy statement; Any personal data collected and celów opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
processed in the context herein will be retained by the EIB for
Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane w kontekście
 a maximum period of five years following the end of the niniejszego dokumentu będą przechowywane przez EBI przez:
implementation period or termination of a lending and/or other
 maksymalnie pięć lat od zakończenia okresu realizacji lub
investment activities agreement concluded by the EIB or the closure
rozwiązania umowy pożyczkowej i/lub innej działalności
of operations in the context of lending and/or other investment
inwestycyjnej realizowanej przez EBI lub od zakończenia
activities or advisory services, whichever is the longest; and seven
działalności w kontekście udzielania pożyczek i/lub innej
years in respect of lending and/or other investment activities or
działalności inwestycyjnej lub usług doradczych, w zależności od
advisory activities (following the end of the implementation period
tego, który z tych okresów jest najdłuższy; oraz siedem lat w
or termination of the agreement concluded between the Bank and
zakresie działalności pożyczkowej i/lub innej działalności
the third party mandator or the closure of operations under a give
inwestycyjnej lub doradczej (po zakończeniu okresu realizacji lub
agreement whichever is the longest) under agreements with third
rozwiązaniu umowy zawartej pomiędzy Bankiem a zleceniodawcą
party mandators; or
będącym stroną trzecią lub po zakończeniu działalności na



a maximum period of five years following the termination of the
business relationship or the rejection of application in the context
of lending and/or other investment activities or advisory services


podstawie danej umowy, w zależności od tego, który z tych okresów
jest najdłuższy) w ramach umów z zleceniodawcami będącymi
stronami trzecimi; lub
maksymalnie przez okres pięciu lat od zakończenia współpracy
biznesowej lub odrzucenia wniosku w kontekście udzielania
pożyczek i/lub innej działalności inwestycyjnej lub usług
doradczych.

What are your rights and how can you exercise them?
You have the right to ask us to:
 access your data, also by providing you with a copy of your personal
data;
 correct your personal data;
 erase your personal data; or
 restrict our processing of your personal data.
You can also object to our processing of your personal data.
If you wish to exercise these rights, please contact us Contact us.
You can also lodge a complaint about our processing of your personal data
with the European Data Protection Supervisor.

Jakie są Państwa prawa i jak można z nich skorzystać?
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o:
 dostęp do swoich danych, jak również o przekazanie kopii Państwa
danych osobowych;
 poprawienie swoich danych osobowych;
 usunięcie swoich danych osobowych; lub
 ograniczenie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Można również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa
danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw, zachęcamy do kontaktu poprzez
Kontakt.
Można również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa
danych osobowych do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Contact us
If you have any questions about our processing of your personal data, or
wish to exercise any of the rights described above, please contact the EIB's
Data Protection Officer by email at dataprotectionofficer@eib.org or at
the following address:
The EIB Data Protection Officer (DPO)
European Investment Bank
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg)

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas
Państwa danych osobowych lub w celu skorzystania z któregokolwiek z praw
opisanych powyżej, możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych EBI
pod adresem e-mail dataprotectionofficer@eib.org
lub pod następującym adresem:
EIB Data Protection Officer (DPO)
European Investment Bank
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg)

Changes to this privacy statement
This privacy statement was last updated on 15/12/2019. If we change it, to
keep you fully aware of our processing of your personal data and related
matters, we will post the new version to this website.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności
Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności
miała miejsce w dniu 15.12.2019 r. Jeśli oświadczenie ulegnie zmianie,
zamieścimy zaktualizowaną wersję na tej stronie internetowej, aby
zapewnić Państwu pełną wiedzę na temat przetwarzania przez nas Państwa
danych osobowych i innych kwestii z tym związanych.

