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Wiemy, że sposoby wykorzystywania danych wzbudzają obawy użytkowników. Grupa CaixaBank 

zawsze dbała o najwyższe standardy w zakresie poszanowania prawa do ochrony danych osobowych 

ustanowionego w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, dążąc do zagwarantowania 

poufności danych klientów, zgodnie z jedną z naszych kluczowych wartości korporacyjnych: 

zaufaniem. 

Teraz chcemy jeszcze lepiej chronić Twoją prywatność. Dlatego w naszych wewnętrznych 

standardach i procedurach uwzględniliśmy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tym 

samym gwarantując, że Twoje dane są przetwarzane w godny zaufania, przejrzysty i odpowiedzialny 

sposób. 

Ta nowa regulacja ujednolica kwestię ochrony danych osobowych w całej Europie, normując 

przetwarzanie i swobodny przepływ danych oraz ustanawiając ramy dla informacji i ochrony, które 

zapewniają użytkownikom spokój ducha. W naszej Grupie kierujemy się wartościami. Postępujemy 

zgodnie z kryteriami bliskości i przejrzystości, dzięki czemu zdobywamy zaufanie klientów, 

jednocześnie dbając o zapewnienie im obsługi na najwyższym poziomie.  

Właśnie dlatego pragniemy wyjaśnić, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.  
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01 
KIM JESTEŚMY? 

 

CaixaBank jest największym bankiem w Hiszpanii pod względem liczby klientów. Oferuje 

produkty i usługi własne oraz produkty i usługi wielu swoich spółek zależnych prowadząc 

działalność w następujących obszarach: płatności, inwestycje, ubezpieczenia, rezerwy, 

kapitał zalążkowy, nieruchomości, transport, sprzedaż i dystrybucja towarów i usług, 

doradztwo, rekreacja oraz usługi socjalne i pomoc społeczna.  

 
Listę tych spółek (dalej spółki Grupy CaixaBank) znajdziesz pod adresem 

www.CaixaBank.es/empresasgrupo. Dodatkowe informacje na ich temat zostały 

zamieszczone w Załączniku na końcu niniejszego dokumentu. 

http://www.caixabank.es/empresasgrupo


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02 
DO CZEGO POTRZEBNE NAM SĄ TWOJE DANE? 

 

Realizacja zawartych umów 

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim po to, aby świadczyć ci usługi, zgodnie z 

zawartymi umowami oraz w związku z naszymi działaniami zarządczymi. Przetwarzanie 

danych w tym celu jest nieodzowne. W przeciwnym razie nie moglibyśmy prowadzać 

Twoich rachunków bankowych, wydawać kart płatniczych czy oferować produktów 

ubezpieczeniowych. 

Przesłanki prawne lub regulacyjne 

Prawa i regulacje zobowiązują CaixaBank oraz spółki Grupy do przetwarzania Twoich 

danych w określony sposób.  

Przykładowo - regulacje te definiują ustawowe obowiązki sprawozdawcze, środki 

zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czy wymogi na potrzeby 

sprawozdań podatkowych i monitorowania. W tych przypadkach przetwarzanie Twoich 

danych ogranicza się do działań bezwzględnie koniecznych dla spełnienia obowiązków lub 

odpowiedzialności wymaganych przez prawo.  

Zapobieganie nadużyciom finansowym 

Przetwarzamy Twoje dane również po to, aby zapobiegać nadużyciom finansowym i 

zapewnić bezpieczeństwo danych klientów oraz informacji, sieci komputerowych i 

systemów przedsiębiorstwa.  

Powyższe trzy powody przetwarzania danych pozwalają nam świadczyć usługi klientom. 

Bez danych nie byłoby to możliwe.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03 
CZY TWOJE DANE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW? 

 

Przetwarzanie danych w celach wskazanych powyżej pozwala nam świadczyć usługi 

klientom, ale w związku z zaufaniem, którym nas obdarzają, chcielibyśmy oferować im 

jeszcze więcej.  

Cele komercyjne oparte o uzasadniony interes użytkownika 

O ile nie zadecydowałeś lub nie zadecydujesz inaczej, będziemy przesyłać Ci aktualizacje 

oraz informacje na temat produktów lub usług podobnych do tych, z których już korzystasz.  

Dodatkowo, wykorzystamy Twoje dane (operacje na rachunkach, operacje na kartach, 

pożyczki, itp.), aby spersonalizować Twoje doświadczenie w kontaktach z nami, 

przykładowo - w bankomatach i na stronach internetowych w pierwszej kolejności 

wyświetlimy najczęściej realizowane przez Ciebie transakcje; zaproponujemy Ci produkty i 

usługi dostosowane do Twojego profilu zamiast irytować cię ofertami, które nie są dla 

ciebie interesujące; poinformujemy Cię o benefitach i promocjach, abyś zawsze mógł 

czerpać korzyści z bycia naszym klientem; dokonamy kalkulacji wysokości limitu 

kredytowego, jeśli uznasz, że jest ci potrzebny, abyśmy mogli zapewnić ci szybką obsługę w 

tym zakresie. 

Nie musisz się obawiać - przetwarzamy wyłącznie dane związane z umowami na korzystanie 

z produktów zawartymi w okresie ostatniego roku. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali 

Twoje dane, wystarczy, że poinformujesz nas o tym odwiedzając dowolny oddział banku, 

przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres Apartado de Correos nº 209, de Valencia 

(46080) lub e-maila za pośrednictwem strony internetowej 

www.CaixaBank.es/ejerciciodederechos. Możesz również skorzystać z opcji dostępnych w 

serwisie bankowości internetowej oraz w naszych aplikacjach mobilnych. 

W innych przypadkach przetwarzania danych w celach komercyjnych, zapytamy Cię o 

zgodę z wyprzedzeniem, jak wyjaśniono poniżej. Pamiętaj, że zaufanie stanowi jedną z 

naszych kluczowych wartości.  

http://www.caixabank.es/ejerciciodederechos


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 
OCZYWIŚCIE, ŻE CHCIELIBYŚMY CIĘ LEPIEJ POZNAĆ! 

 

We współczesnym świecie istnieje wiele sposobów wykorzystywania informacji, aby lepiej 

zrozumieć klientów, oferować im lepsze usługi lub przewidywać i wychodzić naprzeciw ich 

potrzebom. Dlatego prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż 

wskazany powyżej.  

Jeśli udzieliłeś już swojej zgody lub planujesz to zrobić w przyszłości, nie pożałujesz swojej 

decyzji. Nie musisz podejmować jej już teraz - zapytamy Cię o to w jednym z naszych 

oddziałów, online lub w ramach relacji nawiązanej z inną spółką Grupy CaixaBank. 

 

Przetwarzanie danych na podstawie Twojej zgody 

Jeśli wyrazisz na to zgodę, chcielibyśmy przetwarzać wszystkie Twoje dane, które 

posiadamy. Dzięki temu poznamy Cię lepiej, zrozumiemy Twoje potrzeby, dowiemy się, 

jakie nowe produkty lub usługi odpowiadają twoim preferencjom i przeanalizujemy Twoją 

zdolność kredytową.  

Dodatkowo będziemy Ci przesyłać oferty produktowe wszystkich spółek Grupy oraz 

podmiotów trzecich, które w naszej ocenie możesz uznać za interesujące.  

W skład rodziny CaixaBank wchodzi wiele przedsiębiorstw, więc jeśli wyrazisz zgodę na taki 

sposób przetwarzania danych, będziesz mógł czerpać korzyści z oferty wszystkich spółek 

Grupy wskazanych w poniższej tabeli (zaktualizowaną listę znajdziesz pod tym linkiem: 

www.CaixaBank.es/empresasgrupo). 

http://www.caixabank.es/empresasgrupo)


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Twój bank  

Wydawca Twojej karty kredytowej i 
debetowej  

Wydawca Twojej karty 
przedpłaconej 

 

Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe 

 

Spółka zarządzająca twoimi funduszami 

 
Twoja kasa oszczędnościowo-
kredytowa specjalizująca się w 
udzielaniu mikrokredytów  
 
Twoja spółka kredytowa 

 
Twoja spółka leasingowa 

 
Twoja spółka e-commerce 

Twoja spółka przetwarzająca płatności 
dokonane w twoich sklepach 

CAIXABANK S.A. 

CAIXABANK PAYMENTS E.F.C., E.P., S.A.U. 

 

CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, 

EDE, S.L. 

VIDACAIXA S.A.U. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, 

S.G.I.I.C., S.A.U. 

NUEVO MICRO BANK, S.A.U. 

 

CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., 

S.A.U. 

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U. 

PROMOCAIXA, S.A. 

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, E.P., S.L. 

Dodatkowo, możesz również zezwolić nam na przekazywanie Twoich danych podmiotom 

trzecim, z którymi współpracujemy w zakresie usług bankowych, inwestycji, ubezpieczeń, 

rezerw, kapitału zalążkowego, nieruchomości, transportu, sprzedaży i dystrybucji towarów 

i usług, doradztwa, rekreacji oraz usług socjalnych i pomocy społecznej. 

Szanujemy Twoje decyzje i będziemy podejmować działania zgodnie z nimi. Dlatego Twoje 

dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, co do których wyraziłeś swoją zgodę.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05 
CO DZIEJE SIĘ Z TWOIMI DANYMI, KIEDY PRZEGLĄDASZ STRONY LUB 
KORZYSTASZ Z APLIKACJI MOBILNYCH GRUPY CAIXABANK? 

 

Chcielibyśmy, abyś przeglądając strony internetowe lub korzystając z naszych aplikacji 

mobilnych, miał dostęp do oferty skierowanej do Ciebie, idealnie dopasowanej do Twoich 

potrzeb. Chcemy również przypominać Ci o naszych produktach, kiedy będziesz korzystał z 

Internetu.  

W tym celu stosujemy pliki cookie. Sposoby ich wykorzystywania znajdziesz w naszej 

Polityce dotyczącej plików cookie, która jest stale dostępna na wszystkich naszych stronach 

internetowych oraz w warunkach świadczenia usług dla aplikacji mobilnych, które 

pobierzesz.  

Dokumenty te zawierają informacje na temat danych, które gromadzimy oraz sposobów i 

celów ich wykorzystywania.  

Dodatkowo, większość przeglądarek internetowych pozwala użytkownikom w dowolnym 

momencie określić preferencje w zakresie stosowania plików cookie.  Pamiętaj, że możesz 

skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie lub usuwała 

część z nich zgodnie z Twoimi preferencjami. 

Podobnie, ustawienia prywatności na Twoim urządzeniu mobilnym pozwolą Ci 

zadecydować o tym, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06 
JAKIE DANE PRZETWARZAMY? 

 

Dzięki zaufaniu, którym nas obdarzyłeś, posiadamy wiele informacji na Twój temat. 

Powyżej wyjaśniliśmy już, w jakich celach je przetwarzamy i jak, w dowolnym momencie, 

możesz to kontrolować. Ale które z twoich danych przetwarzamy?  

Wykorzystujemy Twoje dane identyfikacyjne, dane na temat Twojej działalności 

zawodowej lub biznesowej, Twoje dane kontaktowe oraz dane finansowe i społeczno-

ekonomiczne, które przekazałeś lub które wynikają z umów na korzystanie z produktów lub 

usług.  

Możemy przetwarzać dane zgromadzone przez podmioty trzecie świadczące ci usługi, tylko 

w przypadku, kiedy wyrazisz na to zgodę; dane pozyskane z portali społecznościowych, jeśli 

zezwolisz nam na dostęp do nich; dane pochodzące od podmiotów trzecich wynikające ze 

zleconych przez Ciebie usług łączenia danych; dane zebrane w wyniku korzystania przez 

Ciebie z serwisu bankowości internetowej, aplikacji na telefon komórkowy i innych stron 

internetowych należących do Grupy CaixaBank; lub dane przekazane przez 

przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem danych handlowych.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

07 
CZY DANE ZAWIERAJĄ INFORMACJE NA TEMAT STANU ZDROWIA, 
POGLĄDÓW LUB INNE SPECJALNE LUB WRAŻLIWE INFORMACJE? 

 

Co do zasady, nie przetwarzamy Twoich danych w zakresie tzw. kategorii specjalnych 

danych osobowych, które wskazują pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne, czy też orientację seksualną.  

W każdym przypadku, kiedy zajdzie potrzeba przetwarzania takich danych wrażliwych, 

poprosimy Cię o zgodę. Poniżej znajdziesz przykłady sytuacji, kiedy przetwarzanie takich 

danych jest konieczne.  

Dane na temat stanu zdrowia związane z oferowaniem produktów 
ubezpieczeniowych 

Dane na temat stanu zdrowia uznaje się za dane wrażliwe. Ich przetwarzanie jest niezbędne 

w przypadku sprzedaży określonych produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczenie 

zdrowotne i na życie, itp.), a towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za 

dane na temat stanu Twojego zdrowia. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, których 

produkty oferujemy, respektują i ściśle przestrzegają regulacji w zakresie ochrony danych.  

Dane biometryczne gromadzone na potrzeby stworzenia podpisu 
elektronicznego 

Czasami wykorzystujemy elementy biometryczne w systemach podpisów elektronicznych, 

aby stworzyć twój podpis. Robimy to w trosce o Twoją wygodę i bezpieczeństwo - podobnie 

jak ma to miejsce w przypadku blokowania tabletów piórkowych za pomocą wzoru, czy 

smartfonów za pomocą linii papilarnych.  Te informacje są niezbędne, aby uzyskać 

potwierdzenie, że to ty korzystasz z aplikacji i że nikt nie usiłuje podszyć się pod Ciebie. Aby 

skorzystać z systemów podpisów elektronicznych oraz identyfikacyjnych, musisz wyrazić 

zgodę na przetwarzanie tych danych biometrycznych. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08 
CZY TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?  

Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas kwestia priorytetowa. Zobowiązujemy się do 

zapewnienia im stałej ochrony.  

Dlatego, przestrzegając najwyższych standardów, zabezpieczamy je przed 

nieupoważnionym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przed utratą, zniszczeniem lub 

przypadkowym uszkodzeniem. W tym celu wdrożyliśmy restrykcyjne protokoły 

bezpieczeństwa danych zgodne z najlepszymi praktykami stosowanymi w tym sektorze.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

09 
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE? 

 

Przetwarzamy Twoje dane przez okres obowiązywania udzielonych przez Ciebie zgód lub 

przez okres obowiązywania stosunku umownego lub biznesowego, który z nami 

nawiązałeś.  

Zaprzestajemy przetwarzania Twoich danych osobowych z chwilą, kiedy cofniesz te zgody 

lub, jeśli nie wycofasz swoich zgód i nie będziesz już naszym klientem, sześć miesięcy po 

wygaśnięciu stosunku umownego lub biznesowego, jeśli Twoje dane nie będą już 

potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone lub przetwarzane.  

Nie oznacza to, że usuniemy je natychmiast. Jesteśmy prawnie zobowiązani do 

przechowywania danych przez określony czas (w wielu przypadkach - nawet do 10 lat). 

Twoje dane będą przechowywane jedynie po to, aby spełnić te wymogi oraz aby dochodzić, 

ustanawiać lub bronić roszczeń w okresie przedawnienia w przypadku jakichkolwiek działań 

wynikających z zawartych stosunków umownych lub biznesowych. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH? 

 

Poza przekazywaniem danych w ramach spółek Grupy CaixaBank, jak to zostało opisane 

powyżej, w określonych przypadkach udostępniamy informacje podmiotom trzecim, aby 

świadczyć nasze usługi. Wynika to z wymogów regulacyjnych lub konieczności skorzystania 

ze wsparcia przedsiębiorstw specjalistycznych, aby usługi te realizować.  

Poniżej wyjaśniamy, jakim podmiotom możemy przekazać Twoje dane, zawsze zapewniając 

maksymalny poziom bezpieczeństwa i poufność. 

Przekazywanie danych wymagane przez prawo 

Współpracujemy z organami władzy, sądami i instytucjami publicznymi. Jeżeli wymagają 

tego przepisy, przekazujemy im informacje, których zażądają.  

 

Przekazywanie danych w celu spełnienia stosunku umownego 

Zdarza się, że korzystamy z usług dostawców, którzy mogą mieć dostęp do danych 

osobowych.  Podejmujemy współpracę z podmiotami trzecimi w sposób odpowiedzialny i 

stawiamy im określone wymogi, jeśli świadczone przez nich usługi obejmują przetwarzanie 

danych osobowych. Nasi dostawcy zapewniają stosowne i niezbędne gwarancje w zakresie 

przetwarzania danych.  



 
 
 
 
 
 
 

 
Poniższa lista obejmuje typy usług, które 
zlecamy podmiotom trzecim: 
 

 

 
Dodatkowo, możemy przekazywać dane podmiotom trzecim, jeśli są one niezbędne 

do wykonania, wypełnienia oraz monitorowania wszelkich umów zawartych z nami w 

zakresie świadczenia usług i dostarczania produktów. Te podmioty trzecie obejmują 

izby rozliczeniowe lub systemy rozrachunkowe, które pozwalają na realizację 

przekazów lub wpływów pieniężnych oraz opłat podatkowych i prowizji.  

 

FINANSOWE USŁUGI ZAPLECZA  

USŁUGI WSPARCIA 
ADMINISTRACYJNEGO USŁUGI 
AUDYTOWE I DORADCZE 
USŁUGI PRAWNE ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE ODZYSKIWANIA 
MIENIA I EGZEKUCJI NIESPŁACONYCH DŁUGÓW  
USŁUGI PŁATNICZE 
USŁUGI MARKETINGOWO-
REKLAMOWE USŁUGI BADAWCZE 
USŁUGI CALL CENTRE  
USŁUGI LOGISTYCZNE  
USŁUGI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 
FIZYCZNEGO 
USŁUGI IT (BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I SYSTEMÓW, 
BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE, SYSTEMY INFORMACYJNE, 
ARCHITEKTURA, HOSTING, PRZETWARZANIE DANYCH) 

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA I 
TRANSMISJA DANYCH)  

DRUK, MAILING, DORĘCZENIA POCZTOWE I USŁUGI 
KURIERSKIE 
NADZÓR NAD DANYMI (W FORMIE CYFROWEJ I FIZYCZNEJ) 
ORAZ USŁUGI UTYLIZACYJNE 

USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA BUDYNKÓW, INSTALACJI I 
WYPOSAŻENIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR 
GOSPODARCZY? 

 

Zazwyczaj Twoje dane są przetwarzane przez usługodawców działających w Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub w państwach, gdzie zapewniony jest stosowny poziom 

ochrony danych. 

W innych przypadkach zapewniamy bezpieczeństwo oraz legalność przetwarzania danych 

zobowiązując dostawców do przyjęcia wiążących zasad korporacyjnych gwarantujących 

ochronę danych zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz 

dostosowania do standardów Privacy Shield, jeśli świadczą usługi na rzecz klientów 

zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych lub do podpisania klauzul równorzędnych z 

klauzulami obowiązującymi w Unii Europejskiej.  

Zapewniamy, że podmioty przetwarzające Twoje dane, które wspierają nas w świadczeniu 

usług, podlegają wszelkim gwarancjom. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
CZY CAIXABANK ORAZ SPÓŁKI GRUPY ZATRUDNIAJĄ INSPEKTORA 
DS. OCHRONY DANYCH? 

 

Tak. Zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych, spółki Grupy CaixaBank 

zatrudniają inspektora ds. ochrony danych, który gwarantuje, że przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się z pełnym poszanowaniem Twojej prywatności i jest w pełni zgodne 

z obowiązującymi przepisami.  

Inspektor ds. ochrony danych jest do Twojej dyspozycji i udziela odpowiedzi na wszelkie 

pytania w zakresie przetwarzania twoich danych osobowych oraz korzystania z 

przysługujących ci praw. Możesz się z nim skontaktować przesyłając wiadomość e-mail za 

pośrednictwem poniższej strony internetowej:  

www.CaixaBank.es/delegadoprotecciondedatos 

http://www.caixabank.es/delegadoprotecciondedatos


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ODNIESIENIU DO TWOICH 
DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA? 

 

W odniesieniu do Twoich danych przysługują ci następujące prawa: 

 

Prawo dostępu 

 
Prawo do 
cofnięcia zgody 

Prawo do 
poprawienia 

Prawo do 
sprzeciwu  

Prawo do 
usunięcia 

 
Prawo do 
ograniczenia celu 
przetwarzania 

Prawo do 
przenoszenia 
danych 

Prawo do uzyskania informacji czy przedsiębiorstwo przetwarza 
Twoje dane osobowe 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, po tym, jak 
wyraziłeś zgodę na przetwarzania Twoich danych 

Prawo do sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych, jeśli nie są 
one poprawne 
Prawo do sprzeciwu wobec wszelkiego przetwarzania danych w 
oparciu o uzasadniony interes 

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli dane te nie są 
już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub przetwarzane 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w 
określonych przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo) 

Prawo do uzyskania Twoich danych osobowych celem przeniesienia 

ich do innego administratora danych.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Możesz korzystać z przysługujących ci praw za pośrednictwem poniższych kanałów 
komunikacji:  

- Odwiedź oddział CaixaBank lub oddział spółki Grupy  

- Prześlij wiadomość pocztą tradycyjną na adres Apartado de Correos nº 209, Valencia 

(46080) (SPAIN) or CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Prosta 51, 

00-838 Warszawa, Polska 

- Prześlij wiadomość e-mail za pośrednictwem strony internetowej 
www.CaixaBank.es/ejerciciodederechos 

- Skorzystaj z opcji dostępnych w serwisie bankowości internetowej oraz w naszych 

aplikacjach mobilnych 

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu przetwarzania Twoich danych i przedsiębiorstwo 

nie jest w stanie rozwiązać tego problemu, możesz złożyć zażalenie do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (UODO) – Inspektor Ochrony Danych (iod@uodo.gov.pl). 

http://www.caixabank.es/ejerciciodederechos
http://www.caixabank.es/ejerciciodederechos
mailto:iod@uodo.gov.pl


 
 
 
 
 

 

Załącznik 
 

CAIXABANK S.A.: Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, nr identyfikacji podatkowej A08663619, 

spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Walencji, arkusz V-178351 oraz w Specjalnym 

Rejestrze Administracyjnym Banku Hiszpanii pod numerem 2100. 

 

CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A.U.: Calle Caleruega, 102, 28033-Madryt, nr 
identyfikacji podatkowej A-58513318, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Madrytu, 
arkusz M-656491 oraz w Specjalnym Rejestrze Administracyjnym Banku Hiszpanii pod numerem 
8788. 

 

 

CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L.: Calle Caleruega, 102, 28033-Madryt, nr 

identyfikacji podatkowej B-65866105, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Madrytu, 

arkusz M-657263 oraz w Specjalnym Rejestrze Administracyjnym Banku Hiszpanii pod numerem 6702. 

 

VIDACAIXA, S.A.U., DE SEGUROS Y REASEGUROS: Paseo de Recoletos, 37, 28004-Madryt, 
nr identyfikacji podatkowej A-58333261, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Madrytu, 
arkusz M-658924 oraz w Dyrekcji Generalnej Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pod numerem C-
611 oraz jako podmiot zarządzający funduszami emerytalnymi pod numerem G-0021. 

 

 

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.: Paseo de la Castellana, 51, 28046-
Madryt, nr identyfikacji podatkowej A-08818965, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla 
Madrytu, arkusz M-661074 oraz w Rejestrze Spółek Wspólnego Inwestowania prowadzonym przez 
hiszpański organ nadzoru rynku papierów wartościowych pod numerem 15. 

 

NUEVO MICRO BANK, S.A.U.: Calle Aduana, 18, 28013-Madryt, nr identyfikacji podatkowej A-
65619421, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Madrytu, arkusz M-558139 oraz w 
Specjalnym Rejestrze Administracyjnym Banku Hiszpanii pod numerem 0133. 

 

 

CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.U.: Calle Caleruega, 102, 28033-Madryt, nr 
identyfikacji podatkowej A-08980153, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Madrytu, 
arkusz M-656492 oraz w Specjalnym Rejestrze Administracyjnym Banku Hiszpanii pod numerem 8776. 

 

 

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.: Calle Caleruega, 102, 28033-Madryt, nr 

identyfikacji podatkowej A-58662081, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Madrytu, 

arkusz M-656663. 

 

PROMOCAIXA, S.A.: Gran Vía de Carles III, 105, 08028-Barcelona, nr identyfikacji podatkowej A-

58481730, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Barcelony, arkusz 50420. 

 

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, E.P., S.L.: Calle Caleruega, 102, 28033-Madryt, nr 

identyfikacji podatkowej B-65466997, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla Madrytu, 

arkusz M-658735 oraz w Specjalnym Rejestrze Administracyjnym Banku Hiszpanii pod numerem 6802. 


