
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'ÚS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

Bankinter, SA garanteix que en tot moment els tractaments de dades de caràcter personal duts a 

terme pel Banc es realitzaran de manera transparent, respectant la normativa vigent en cada 

moment relativa a la protecció del dret a la privacitat i a la protecció de dades i, més concretament, 

el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a 

la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades (d'ara endavant, el Reglament general de protecció de dades o RGPD) i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

(d'ara endavant, l'LOPDGDD), així com la resta de normativa de desenvolupament.  

1. Qui és el responsable del tractament?  

El responsable del tractament de les seves dades personals és Bankinter, SA (d'ara endavant, 

"Bankinter" o el "Banc"), amb CIF A28157360, domicili social a Paseo de la Castellana 29 (28046 

Madrid) i telèfon 91 657 88 00. 

2. Com es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de Bankinter, SA? 

Bankinter ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (d'ara endavant, el DPD), amb el qual es 

pot contactar a través de l'adreça electrònica següent: privacidad@bankinter.com. 

3. Quines de les finalitats previstes a l'apartat quart se li apliquen segons el seu grau 

d'intervenció? 

Si manté una relació contractual amb Bankinter com a persona física (sia com a titular, sia com a 

autoritzat o com a avalador), li seran aplicables totes les finalitats descrites a l'apartat següent.  

Si és apoderat o representant d'una persona jurídica, només se li aplicaran les finalitats dels punts 

A), B), del punt C) les relatives a: II) Prevenció del frau, III) Informar-lo sobre productes o serveis 

similars als contractats (en aquests casos se l'informarà sobre productes o serveis similars als 

contractats per l'entitat que representa), i V) Realitzar enquestes de satisfacció, i del punt D) les 

relatives a: II) Identificació de clients per videoidentificació, III) Signatura de documentació 

mitjançant ús de biometria. 

Si actua com a tutor o representant legal d'un menor o incapaç, només se li aplicaran les finalitats 

dels punts A), B), del punt C) les relatives a: III) Informar-lo sobre productes o serveis similars als 

contractats (en aquests casos se l'informarà sobre productes o serveis similars als contractats en 

nom del menor o incapaç), IV) Elaboració de perfils amb dades pròpies i V) Realitzar enquestes de 

satisfacció, i del punt D) la relativa a III) signatura de documentació mitjançant ús de biometria. 

Si actua com un client potencial, tractarem les seves dades per a les finalitats que se li hagin 

comunicat al formulari de recollida de dades de caràcter personal específic per a clients potencials 

que li hàgim facilitat en cada cas.  

 

4. Amb quines finalitats Bankinter tractarà les seves dades i quines són les bases 

legitimadores?  

Bankinter tractarà les seves dades personals amb les finalitats següents: 

A) TRACTAMENTS PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS. 
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D'acord amb l'article 6.1 c) del Reglament general de protecció de dades, un tractament de dades 

personals és lícit quan és necessari per al compliment d'una obligació legal. Bankinter tractarà les 

seves dades personals per al compliment de les obligacions que li imposa la normativa actual vigent 

i la que en el futur pugui substituir-la.   

A títol identificatiu, però no limitador, s'assenyalen les disposicions normatives següents:  

I) La normativa sobre la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme 

(PBC i FT): 

Finalitat: Bankinter tractarà les seves dades per detectar i prevenir el blanqueig de capitals i el 

finançament del terrorisme, tal com estableix la normativa vigent en aquesta matèria.  

Les activitats principals del tractament que realitzarà el Banc per a aquesta finalitat són: 

- Dur a terme la identificació de les persones amb què s'estableixi una relació de negoci i totes 

les actuacions i mesures de diligència deguda, així com el seguiment continu de la relació 

de negoci.  

- Declarar mensualment al fitxer de titularitats financeres de què és responsable la Secretaria 

d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, o l'òrgan que sigui competent en aquesta matèria 

en cada moment, les seves dades identificatives, les dades identificatives dels titulars reals, 

representants o autoritzats i qualssevol altres persones amb poder de disposició respecte 

a la data d'obertura o cancel·lació dels comptes corrents, comptes d'estalvi, comptes de 

pagament, dipòsits a termini i caixes de seguretat.  

- Verificar la seva relació amb societats mercantils, així com la seva posició de control en 

l'estructura d'aquestes societats.  

- Verificar si exerceix o ha exercit càrrecs de responsabilitat pública.  

Base legitimadora: compliment de les obligacions imposades a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de 

prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter. 

- Dades obtingudes de les empreses del Grup Bankinter de conformitat amb la normativa 

vigent.  

- Dades identificatives i relatives a la seva activitat professional obtingudes de la Tresoreria 

General de la Seguretat Social en cas que tinguem el seu consentiment.  

- Dades obtingudes mitjançant les consultes realitzades al Consell General del Notariat 

utilitzant l'Agència Notarial de Certificació (ANCERT).  

- Dades de les de llistes consolidades de persones i entitats subjectes a sancions i 

contramesures financeres internacionals establertes pel Consell de Seguretat de les 

Nacions Unides (CSNU), el Consell de la Unió Europea, el Regne d'Espanya, l'Office of 

Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury (HTM) del Regne Unit 

i l'US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC). 

 

Categoria de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 
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- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat, número d'identificació 

d'estranger (NIE), NIF provisional. 

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades professionals i socioeconòmiques, incloent-hi l'activitat professional i l'entitat a la 

qual treballa.  

- Dades relatives a les seves característiques personals: estat civil, edat, nacionalitat, unitat 

familiar, lloc de naixement, data de naixement, residència fiscal. 

- Dades dels diferents productes o serveis que hagi contractat amb el Banc o en què tingui 

algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular, tutor o representant legal d'un menor 

o incapaç, apoderat o representant d'una persona jurídica). 

- Dades dels apunts i moviments relatius a l'entrada i la sortida de fons realitzades en relació 

amb el funcionament dels productes i serveis que contracti amb Bankinter. 

- Imatge, quan utilitzi el procediment d'identificació a través de la videoidentificació. 

Destinatari: les seves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats i organismes 

públics nacionals, inclosos jutjats i tribunals, al Fitxer de titularitats financeres del qual és 

responsable la Secretaria de l'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa o l'òrgan que sigui competent 

en cada moment en aquesta matèria, i a les societats del Grup Bankinter.  

Durada del tractament: Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat mentre siguin 

necessàries per a la formalització i el desenvolupament de la relació contractual i, una vegada 

extingida aquesta relació, durant el termini de 10 anys, tal com estableix la normativa de prevenció 

del blanqueig de capitals.  

II) La normativa en matèria tributària:  

Finalitat: Bankinter tractarà les seves dades per contribuir a les obligacions de notificació i control 

fiscal (incloent-hi el compliment dels requeriments de FACTA i Common Reporting Standard CRS) i 

complir les obligacions d'informació previstes a la normativa fiscal i tributària. 

Base legitimadora: la normativa tributària imposa a les entitats financeres i bancàries, en la seva 

condició d'entitat col·laboradora, l'obligació de subministrar a l'administració tributària informació 

dels clients relativa a les operacions financeres i d'inversió.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

Categoria de dades: les categories de dades que pot tractar Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui, número d'identificació fiscal als EUA (TIN).  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: nacionalitat, lloc de naixement, data 

de naixement, residència fiscal.  

- Dades financeres i d'inversió, que siguin necessàries per determinar obligacions fiscals: 

inversions realitzades, cobrament de dividends i imports dels dividends, amortitzacions.  
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Destinataris: per complir aquesta obligació legal, Bankinter comunicarà les dades a l'administració 

tributària espanyola, que, al seu torn, podrà remetre la informació a l'administració tributària nord-

americana i d'aquells països amb què Espanya tingui acords d'intercanvi d'informació en matèria 

fiscal. 

III) La normativa en matèria de mercats d'instruments financers:  

Finalitat: dur a terme una avaluació de la idoneïtat o l'adequació per proporcionar serveis d'inversió 

a cada client de conformitat amb la normativa sobre mercats d'instruments financers (MiFID I i MiFID 

II), així com la normativa de desenvolupament i complementària. 

Base legitimadora: les Directives MiFID I i MiFID II estableixen l'obligatorietat de tractar les dades 

per realitzar els qüestionaris corresponents de conveniència i d'idoneïtat.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes i serveis, incloent-hi les 

necessàries que ha de proporcionar als qüestionaris esmentats prèviament a la 

contractació de qualsevol producte o servei d'inversió. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

Categoria de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades financeres i d'inversió que tingui l'entitat i que permetin tenir coneixement del client 

en matèria d'inversió: el volum d'inversions realitzades prèviament, els productes d'inversió 

adquirits, els imports invertits, les dades relatives al nivell de formació i la professió del 

client.  

- Veu. Quan utilitzi el servei de banca telefònica o quan se li faciliti informació precontractual 

sobre instruments financers o contracti algun producte d'inversió a través del telèfon, el 

Banc enregistrarà les converses per complir les nostres obligacions legals en matèria de 

comercialització de productes financers.  

Destinataris: Bankinter no comunicarà les dades a tercers, excepte per complir les seves obligacions 

legals. Les dades podran ser cedides, en cas de requeriments d'organismes supervisors i reguladors, 

així com d'autoritats judicials, de conformitat amb les obligacions previstes al punt A) d'aquest 

document.  

IV) La normativa de reforma del sistema financer:  

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és comunicar les seves dades i informacions sobre els riscos 

de crèdit a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). 

Aquesta comunicació es realitzarà amb la finalitat de:  

- Facilitar a les entitats declarants dades necessàries per a l'exercici de la seva activitat. 

- Permetre a les autoritats competents l'exercici adequat de les seves competències de 

supervisió i inspecció. 
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- Contribuir al desenvolupament correcte de les funcions restants que el Banc d'Espanya té 

atribuïdes legalment. 

Base legitimadora: obligació imposada per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de 

reforma del sistema financer.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

Categoria de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: gènere, data de naixement, país de 

naixement, país de residència. 

- Dades financeres, que permetin tenir coneixement del client en matèria de riscos de 

finançament: risc del crèdit, import i possibilitat de recuperació del crèdit. 

Destinatari: Banc d'Espanya, concretament la Central d'Informació de Riscos.  

V) La normativa de crèdit i préstec responsable:  

Finalitat: quan sol·liciti o tingui algun producte o servei que suposi finançament i, per tant, devolució 

de la quantitat avançada o el pagament ajornat, Bankinter està obligat a: (i) avaluar la seva solvència 

econòmica, amb la finalitat d'analitzar la viabilitat financera dels productes i serveis esmentats, i (ii) 

realitzar una gestió correcta del risc financer concedit en totes les fases (admissió, seguiment i 

recuperació).  

Les activitats principals del tractament que realitzarà el Banc per a aquesta finalitat són: 

- Avaluar la seva solvència o risc creditici per a la concessió de productes i serveis de 

finançament. 

- Realitzar el control i el seguiment dels productes o serveis de finançament contractats amb 

la finalitat d'assegurar una gestió eficaç del risc creditici que li ha estat concedit. 

- Elaboració de perfils i models interns de comportament, realització d'estadístiques i 

classificacions de risc creditici (scoring).  

Base legitimadora: la normativa espanyola i comunitària (entre d'altres, la Llei 16/2011, de 24 de 

juny, de contractes de crèdit al consum; la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, i les 

directrius sectorials aplicables a les entitats financeres emeses pel Banc Central Europeu, l'Autoritat 

Bancària Europea i el Banc d'Espanya) obliga les entitats financeres a fer una valoració exhaustiva 

de la solvència i el risc financer dels seus clients per a una gestió correcta del risc en totes les fases 

(admissió, seguiment i recuperació) i per prevenir les pràctiques de préstec irresponsable i 

endeutament excessiu dels consumidors. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 
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- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

- Dades de solvència de què disposin les entitats del Grup Bankinter que prestin serveis 

bancaris o financers, ja que, d'acord amb la normativa vigent sobre requisits prudencials de 

les entitats de crèdit i d'inversió, les entitats financeres estan obligades a valorar el risc 

sobre la base d'informació suficient, incloent-hi informació de la resta d'empreses 

pertanyents al seu grup empresarial. 

- Dades obtingudes dels sistemes comuns d'informació creditícia ASNEF-EQUIFAX SERVICIOS 

DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO, SL, EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, SA – 

FITXER BADEXCUG i REGISTRE D'ACCEPTACIONS IMPAGADES (RAI), ja que faciliten 

informació sobre la solvència patrimonial. Aquestes dades es consultaran sobre la base de 

l'interès legítim només quan sigui vostè qui sol·liciti un producte o servei que suposi 

finançament, pagament ajornat o facturació periòdica. 

- Dades obtingudes de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), per tal 

de verificar si té endeutament en una altra entitat.  

Categoria de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades financeres i d'inversió, incloses les patrimonials i les relatives al risc de crèdit o a 

l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit, que permetin a l'entitat 

emprendre una avaluació i un seguiment correctes. 

- Dades dels diferents productes i serveis que hagi contractat amb el Banc o en què tingui 

algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular, apoderat o representant d'una 

persona jurídica). 

- Dades professionals i socioeconòmiques: la seva activitat professional, entitat a la qual 

treballa, antiguitat a l'empresa, retribucions, nivell d'estudis.  

- Dades relatives a les seves característiques personals: estat civil, edat, nacionalitat, unitat 

familiar, lloc de naixement, data de naixement.  

- Dades dels apunts i moviments derivats del funcionament dels productes i serveis que ha 

contractat amb Bankinter, excepte en aquells casos en què en els moviments i apunts 

incloguin dades especialment protegides (raça, opinions polítiques o religioses, afiliació 

sindical, salut, dades relatives a la vida o orientació sexuals, i dades genètiques i 

biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física). 

- Dada de l'avaluació del risc o "scoring". 

Destinataris: les seves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats, òrgans 

supervisors i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, i a les societats del Grup Bankinter, 

quan ho exigeixi la normativa sectorial aplicable relacionada amb la concessió i gestió del risc 

creditici i préstec responsable. 

Lògica aplicada: Bankinter analitzarà les dades de clients per avaluar la solvència econòmica, 

l'evolució potencial del risc de crèdit, l'estimació de pèrdues potencials esperades i inesperades, la 

probabilitat d'impagament dels clients que contractin o sol·licitin productes i serveis que suposin 
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finançament. Aquesta anàlisi permet a Bankinter prendre decisions de manera objectiva sobre la 

concessió de préstecs i crèdits i l'evolució de les posicions de risc que els clients tenen contractats 

amb Bankinter, assegurant igualment la solvència del sistema financer. A l'anàlisi indicada s'hi 

aplicarà la lògica següent, en què valorarem: (i) el comportament observat amb altres clients de 

característiques o patrons similars als seus; (i) la seva capacitat per poder complir les seves 

obligacions creditícies sobre la base de dades pròpies de l'Entitat ("scoring"), d'altres empreses del 

Grup Bankinter i de tercers (ASNEF-EQUIFAX, BADEXCUG i RAI), i (iii) les seves característiques 

personals i econòmiques. 

VI) El compliment de requeriments i oficis judicials:  

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és complir el deure col·laboració amb els organismes 

judicials nacionals i internacionals. 

Base legitimadora:  Bankinter ha de complir, entre altra normativa, la Llei 1/2000, de 7 de gener, 

d'enjudiciament civil, la Llei 29/2015, de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en matèria 

civil, així com l'extensa normativa de cooperació i auxili judicial, tant europea com internacional.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

Categoria de dades: les categories de dades tractades dependran del requeriment o la sol·licitud de 

l'organisme judicial, i el contingut de les dades està delimitat pel mateix organisme.  

Destinataris: les seves dades de caràcter personal es comunicaran als organismes judicials nacionals 

i internacionals quan siguin requerides a Bankinter.  

B) TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LA RELACIÓ CONTRACTUAL O PER A 

L'APLICACIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Tal com estableix l'article 6.1 b) del Reglament general de protecció de dades, aquests tractaments 

són necessaris per a l'execució correcta de la relació contractual o per a l'aplicació de mesures 

precontractuals. Per tant, la seva oposició al tractament de les seves dades personals amb aquesta 

finalitat comportaria la necessitat de finalitzar la seva relació contractual amb el Banc o no poder 

iniciar-la.  

Bankinter tractarà les seves dades personals amb les finalitats següents: 

I) Formalització i desenvolupament de la relació contractual o precontractual: 

Finalitat: Bankinter tractarà les dades necessàries per a la formalització i el desenvolupament de la 

relació contractual que el Banc mantingui amb vostè. Aquesta finalitat també inclou el tractament 

de les dades prèvies a la formalització de la relació contractual. 

Quan, per a la formalització i el desenvolupament de la relació contractual dels productes i serveis 

que ha sol·licitat, el Banc hagi de verificar la seva identitat, realitzar una avaluació de la idoneïtat i 

conveniència d'aquests productes i serveis o analitzar la seva solvència patrimonial, tractarem les 

seves dades d'acord amb el que indiquen els punts I), III) i V) del punt A) ("Tractaments per al 

compliment d'obligacions legals"). 



 

7 
 

Les activitats principals del tractament que realitzarà el Banc per a aquesta finalitat són: 

- Recopilar i incorporar als sistemes del Banc totes les dades necessàries per a la 

formalització de la relació contractual o precontractual.  

- Gestionar de manera adequada els productes i serveis que contracti amb el Banc. 

- Atendre les seves consultes a través dels diferents canals que el Banc posa a la seva 

disposició. 

- Contactar amb vostè per informar-lo de forma adequada sobre els productes i serveis que 

té contractats amb Bankinter. En cap moment aquestes comunicacions no tindran un 

caràcter comercial. 

- Gestionar l'accés als diferents canals que el Banc pugui tenir a la seva disposició, com ara 

l'alta al web de Bankinter, banca telefònica, aplicació Bankinter o blog. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

- Dades de comunicacions mantingudes amb vostè a través de diferents mitjans, com ara 

trucades telefòniques, xats, videotrucades. 

- Dades obtingudes de xarxes socials o altres entorns virtuals quan utilitzi aquests canals per 

adreçar-se al Banc, i exclusivament relacionades amb les comunicacions realitzades per 

vostè en aquests entorns. 

- Dades obtingudes de les empreses del Grup Bankinter i de tercers col·laboradors que 

tinguin algun tipus d'intervenció en els productes i serveis que contracti, sempre que 

aquesta comunicació sigui necessària per a l'execució i el desenvolupament correctes 

d'aquests productes i serveis. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades professionals i socioeconòmiques: la seva activitat professional, entitat a la qual 

treballa, antiguitat a l'empresa, retribucions, nivell d'estudis. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: estat civil, edat, nacionalitat, unitat 

familiar, lloc de naixement, data de naixement. 

- Dades dels diferents productes i serveis que hagi contractat amb el Banc o en què tingui 

algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular, tutor o representant legal d'un menor 

o incapaç, apoderat o representant d'una persona jurídica). 

- Dades dels apunts i moviments derivats del funcionament dels productes i serveis que ha 

contractat amb Bankinter, quan sigui necessari per a la contractació d'un producte o servei 

nou o l'execució dels que ja tingui contractats.  

- Dades biomètriques, quan el Banc tingui el seu consentiment: signatura. 

- Veu: quan utilitzi el servei de banca telefònica o contracti algun producte o servei a través 

del telèfon, el Banc enregistrarà les converses. 

- Dades sobre les preferències de comunicació que hagi informat al Banc per permetre 

l'accessibilitat a la interlocució o la gestió de l'operativa diària. 
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- Dades sobre la seva capacitat jurídica: dades sobre la facultat d'obrar d'una persona, 

assenyalada en una sentència judicial. 

- Imatge: quan tinguem el seu consentiment. 

- Dades relatives a situacions de vulnerabilitat. El Banc únicament tractarà aquestes dades 

quan siguin necessàries per a l'adopció de mesures establertes al Reial decret llei 6/2012, 

de mesures urgents de protecció de propietaris hipotecaris sense recursos. 

Destinataris: les seves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats i organismes 

públics, inclosos jutjats i tribunals, societats del Grup Bankinter i tercers col·laboradors que tinguin 

algun tipus d'intervenció en els productes i serveis que contracti, sempre que aquesta comunicació 

sigui necessària per a l'execució i el desenvolupament correctes d'aquests productes i serveis.   

C) TRACTAMENTS BASATS EN L'INTERÈS LEGÍTIM DEL RESPONSABLE. 

Bankinter, com a responsable del tractament, pot tractar les seves dades sobre la base de l'interès 

legítim, d'acord amb l'article 6.1 f) del Reglament general de protecció de dades. En aquests casos, 

Bankinter, sempre abans de fer aquest tractament, realitzarà una prova de proporcionalitat entre 

l'interès del Banc per tractar les seves dades amb una finalitat i els seus interessos, drets i llibertats.  

L'interès legítim de Bankinter respectarà, en tot moment, els drets fonamentals dels seus clients. 

No obstant això, sempre podrà oposar-se als tractaments basats en l'interès legítim a través dels 

diferents canals que el Banc posa a la seva disposició, que podrà consultar a l'apartat 5. Quins són 

els seus drets en matèria de protecció de dades? 

A més, pot consultar la informació relativa a l'informe de ponderació realitzat per Bankinter a través 

de l'adreça de correu electrònic privacidad@bankinter.com.  

Bankinter tractarà les seves dades personals amb les finalitats següents: 

I) Consulta i comunicació de les seves dades als sistemes comuns d'informació creditícia: 

Finalitat: Bankinter podrà consultar les seves dades en els sistemes comuns d'informació creditícia 

en què participa amb la finalitat d'avaluar la seva solvència quan sol·liciti productes o serveis que 

comportin un finançament o ja hagi contractat un d'aquests productes. També podrà compartir les 

seves dades amb aquests sistemes quan vostè tingui un deute cert, vençut i exigible amb el Banc 

que no hagi estat satisfet i per evitar situacions d'impagament.  

Les activitats principals del tractament que realitzarà el Banc per a aquesta finalitat són: 

- Consultar les seves dades. Quan sol·liciti o tingui contractat un servei o producte que 

comporti finançament o pagament ajornat, es consultaran les seves dades en els sistemes 

comuns d'informació creditícia en què participi (ASNEF-EQUIFAX SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO, EXPERIAN, BUREAU DE CRÉDITO - FITXER 

BADEXCUG i REGISTRE D'ACCEPTACIONS IMPAGADES (RAI)). 

- Comunicar les seves dades. En cas que tingui un deute cert, vençut i exigible amb el Banc 

sense que hagi estat satisfet en el termini previst, Bankinter comunicarà aquest 

impagament als sistemes comuns d'informació creditícia en què participi. El Banc procedirà 

a sol·licitar la rectificació o supressió automàtica de les dades incloses en els sistemes quan 

deixin de ser exactes o no responguin amb veracitat a la situació real de l'afectat.  

Base legitimadora:  l'interès legítim, tant de Bankinter com de la resta d'entitats participants en els 

sistemes comuns d'informació creditícia, de compartir les situacions d'incompliment d'obligacions 

dineràries, financeres o de crèdit en què puguin estar immersos, amb l'objectiu de permetre una 

mailto:privacidad@bankinter.com
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avaluació, gestió i control del risc creditici adequats per part de les entitats participants quan rebin 

sol·licituds de serveis o productes de finançament i, per tant, evitar danys econòmics a tot el sistema 

financer.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè per a l'alta com a client al Banc i les que hagi proporcionat per a 

la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades derivades dels productes o serveis associats al deute, obtingudes per Bankinter com 

a conseqüència de la relació contractual de les dues parts.  

- Dades obtingudes dels sistemes d'informació creditícia ASNEF-EQUIFAX SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO, EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO – FITXER 

BADEXCUG i REGISTRE D'ACCEPTACIONS IMPAGADES (RAI). 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal. 

- Dades financeres relatives a l'incompliment d'obligacions dineràries, financeres o de crèdit. 

Destinataris: per a la consecució d'aquesta finalitat, Bankinter podrà comunicar les seves dades 

personals als sistemes comuns d'informació creditícia següents: ASNEF-EQUIFAX, SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO, EXPERIAN, BUREAU DE CRÉDITO - FITXER BADEXCUG 

i REGISTRE D'ACCEPTACIONS IMPAGADES (RAI). 

Durada del tractament: les dades seran tractades i conservades en els sistemes comuns 

d'informació creditícia amb el límit màxim de cinc (5) anys des de la data de venciment de l'obligació 

dinerària, financera o de crèdit, tal com estableix l'LOPDGDD.  

No obstant això, el Banc procedirà a sol·licitar la rectificació o supressió automàtica de les dades 

incloses en els sistemes comuns d'informació creditícia quan deixin de ser exactes o no responguin 

amb veracitat a la situació real de l'afectat. 

Altra informació rellevant: 

Coresponsabilitat: Bankinter i les entitats que mantinguin aquests sistemes tindran la consideració 

de coresponsables del tractament, d'acord amb el que disposa l'art. 20.2 de l'LOPDGDD. Pot 

sol·licitar informació addicional sobre els aspectes essencials de l'acord de coresponsabilitat entre 

les entitats a través de l'adreça de correu electrònic del DPD. 

II) Prevenció del frau:  

Finalitat: Bankinter tractarà les seves dades per prevenir situacions de frau en la contractació i 

operativa dels nostres productes i serveis que puguin suposar danys reputacionals o econòmics tant 

per al Banc com per als seus clients. 

En particular, Bankinter, en qualitat de proveïdor de serveis de pagament, està adherit al servei 

d'intercanvi d'informació per a la prevenció del frau proporcionat per la Societat Espanyola de 

Sistemes de Pagament (IBERPAY), per tal de poder avaluar anticipadament el risc de frau en els 

pagaments rebuts dels clients, així com comprovar que els comptes de destinació beneficiaris dels 

pagaments no estan, o no han estat, compromesos en operacions fraudulentes. Els tractaments 
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que podrà realitzar Bankinter amb la finalitat d'aconseguir la detecció, la investigació, el control i la 

possible denúncia d'operacions sospitoses i no autoritzades, comeses al seu compte corrent, seran:  

- Comunicar operacions no autoritzades o sospitoses de frau al fitxer comú de prevenció del 

frau. 

- Consultar operacions no autoritzades i operacions sospitoses de frau al fitxer comú de 

prevenció del frau. 

Base legitimadora: l'interès legítim, tant dels titulars dels productes i serveis que poguessin estar 

afectats pels fraus comesos per tercers com de Bankinter per aconseguir la detecció i prevenció del 

frau en les operacions bancàries amb origen o destinació al seu compte.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè per a l'alta com a client al Banc i les que hagi proporcionat per a 

la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades relacionades amb l'operació sospitosa o no autoritzada, obtingudes per Bankinter 

com a conseqüència del desenvolupament dels diferents productes i serveis que tingui 

contractats amb Bankinter. 

- Dades contingudes al fitxer comú de prevenció del frau gestionat per IBERPAY, i que han 

estat facilitades per les entitats adherides. 

- Dades de comunicacions mantingudes amb vostè a través de diferents mitjans, com ara 

trucades telefòniques, xats, videotrucades. 

- Dades d'operacions sospitoses o fraudulentes de què disposin les entitats del Grup 

Bankinter. 

Categories de dades:  les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

A) Per a la prevenció del frau relativa al fitxer comú proporcionat per la Societat Espanyola de 

Sistemes de Pagament (IBERPAY). 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document 

anàleg que l'identifiqui.  

- Dades econòmiques i financeres: número IBAN dels comptes. 

B) Per a la prevenció del frau: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document 

anàleg que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades professionals i socioeconòmiques: la seva activitat professional, entitat a la 

qual treballa, antiguitat a l'empresa, nivell d'estudis. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: estat civil, edat, nacionalitat, 

unitat familiar, lloc de naixement, data de naixement. 

- Dades dels diferents productes i serveis que hagi contractat amb el Banc o en què 

tingui algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular, apoderat o representant 

d'una persona jurídica). 

- Dades dels apunts i moviments derivats del funcionament dels productes i serveis 

que ha contractat amb Bankinter que siguin necessàries per a la prevenció del frau. 

En cap moment Bankinter no tractarà dades especialment protegides (raça, opinions 

polítiques o religioses, afiliació sindical, salut, dades relatives a la vida o orientació 
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sexuals, i dades genètiques i biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca 

una persona física). 

- Dades biomètriques, quan el Banc tingui el seu consentiment: signatura. 

- Dades d'adreça IP, ID del dispositiu i historial de navegació. A més, si ha acceptat l'ús 

de galetes, el Banc pot tractar les dades obtingudes de la seva navegació per pàgines 

web pròpies o de tercers. 

Destinataris: tindran accés a les seves dades personals les entitats adherides al fitxer comú de 

prevenció del frau, que podran accedir i utilitzar aquesta informació exclusivament per a les finalitats 

descrites relatives a detectar, prevenir i controlar el frau, a més d'IBERPAY com a gestor del fitxer. 

A més, Bankinter l'informa que IBERPAY té la consideració d'encarregat del tractament de les dades, 

de manera que no podrà utilitzar-les al marge de la mera gestió d'aquest fitxer comú. Amb aquesta 

finalitat s'ha signat un contracte entre IBERPAY i les entitats adherides, amb les garanties i mesures 

de seguretat necessàries.  

 

Finalment, les seves dades personals es podran comunicar a les empreses del Grup Bankinter, així 

com a aquelles entitats terceres que pertanyin o gestionin sistemes, fitxers i serveis de 

característiques similars, amb la finalitat de prevenir el frau, als quals estigui adherit Bankinter. En 

cas que Bankinter s'adhereixi a aquests sistemes, fitxers i serveis amb la finalitat de prevenir el frau, 

els sistemes, fitxers i serveis seran informats oportunament. 

Durada del tractament: les dades seran tractades per a aquesta finalitat mentre vostè mantingui 

una relació contractual amb Bankinter i, en cas que deixés de ser client, fins que prescriguin les 

accions que poguessin exercir-se per a la defensa dels interessos legítims del Banc o els seus clients 

o per atendre a possibles reclamacions. 

Sens perjudici de l'anterior, les dades es conservaran al fitxer comú de prevenció del frau durant un 

màxim de trenta (30) dies en cas que es tracti d'operacions sospitoses, i d'un (1) any en cas que es 

tracti d'operacions no autoritzades, quan el frau hagués estat confirmat per l'afectat. El Banc 

procedirà a sol·licitar la rectificació o supressió automàtica de les dades incloses en el fitxer comú 

quan deixin de ser exactes o no responguin amb veracitat a la situació real de l'afectat. 

Altra informació rellevant:  les entitats adherides al servei d'intercanvi d'informació per a la prevenció 

del frau proporcionat per la Societat Espanyola de Sistemes de Pagament (IBERPAY) actuen com a 

coresponsables del tractament. Pot sol·licitar informació addicional sobre els aspectes essencials 

de l'acord de coresponsabilitat entre les entitats a través de l'adreça electrònica del DPD.  

III) Informar-lo sobre productes i serveis similars als contractats: 

Finalitat: sempre que no s'hi hagi oposat, Bankinter podrà remetre-li per qualsevol canal de 

comunicació (inclosos els electrònics) informació sobre productes i serveis que poguessin ser-li 

d'interès per ser similars als que ja té contractats amb nosaltres i que el Banc està interessat a 

comercialitzar. 

Base legitimadora: l'interès legítim de Bankinter és continuar realitzant accions comercials de 

productes i serveis similars als prèviament contractats pels clients, amb l'objectiu no només 

d'incrementar el volum de negoci de la companyia, sinó també de millorar el servei prestat als 

clients, de manera que aquests disposin d'informació i alternatives útils per a la millor gestió de les 

seves necessitats econòmiques i financeres; servei que el mateix client exigeix que una entitat 

financera li presti i que, per tant, entra dins de la seva expectativa raonable de privacitat.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 
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- Dades facilitades per vostè per a l'alta com a client al Banc i les que hagi proporcionat per a 

la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb el Banc. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades sobre les preferències de comunicació que hagi comunicat al Banc per permetre 

l'accessibilitat a la interlocució o la gestió de l'operativa diària. 

Destinataris: aquest tractament no comporta la cessió de les seves dades de caràcter personal a 

terceres empreses. Les comunicacions comercials sempre les realitzarà Bankinter. 

Durada del tractament: Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat sempre que no 

s'hagi oposat a aquest tractament. En cas que vostè deixi de ser client, el Banc tractarà les seves 

dades amb aquesta finalitat fins que hagi transcorregut un (1) any des de la finalització de la relació 

contractual llevat que s'hagi oposat al tractament abans que hagi transcorregut aquest termini.  

IV) IV) Elaboració de perfils comercials amb dades pròpies:   

Finalitat: sempre que no s'hi hagi oposat, Bankinter tractarà les dades que s'indiquen a continuació 

amb la finalitat d'avaluar aspectes personals sobre vostè, per tal de tenir més coneixement o fer 

prediccions sobre la seva situació econòmica, preferències personals, interessos o comportaments 

i, partint d'aquesta anàlisi, crear un perfil comercial que permeti: conèixer el seu interès sobre 

productes i serveis que el Banc estigui interessat a comercialitzar, establir la periodicitat per a 

l'enviament de comunicacions comercials sobre aquests productes i serveis, crear productes i 

serveis nous, i millorar les característiques dels productes i serveis que li oferim. 

Base legitimadora: l'interès legítim de Bankinter a conèixer les preferències dels clients amb la 

finalitat de: (i) personalitzar millor les accions comercials sobre productes i serveis de manera que 

responguin millor a les necessitats i els interessos dels clients; (ii) limitar el nombre de contactes 

amb els clients, de manera que les comunicacions rebudes per aquests no siguin repetitives i 

s'adeqüin a les seves necessitats, gustos o preferències; (iii) crear productes nous i millorar les 

característiques dels productes i serveis que li oferim, cosa que entra dins de l'expectativa raonable 

de privacitat dels clients.  

Així doncs, la necessitat de realitzar aquest perfilament no rau només a garantir l'eficàcia de les 

campanyes, sinó sobretot en la necessitat de millorar l'oferta dels nostres productes i serveis i 

d'acotar al màxim el públic objectiu de les campanyes amb vista a minimitzar l'impacte sobre els 

clients, cosa que permet oferir un servei més personalitzat i, per tant, de més qualitat. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè per a l'alta com a client al Banc i les que hagi proporcionat per a 

la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

- Dades obtingudes per Bankinter com a conseqüència de la relació contractual de les dues 

parts, entre elles les derivades de la utilització del lloc web i l'aplicació del Banc per l'usuari 

en la relació/operativa amb Bankinter. 
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- Dades obtingudes d'esdeveniments organitzats pel Banc als quals hagi assistit. 

- Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè a través de diferents mitjans, com ara 

trucades telefòniques, xats o videotrucades. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents:  

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon.  

- Dades demogràfiques: dades estadístiques associades a zones geogràfiques, sectors 

d'activitat. 

- Dades professionals i socioeconòmiques: la seva activitat professional, entitat a la qual 

treballa, antiguitat a l'empresa, retribucions, nivell d'estudis. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: estat civil, edat, nacionalitat, unitat 

familiar, lloc de naixement, data de naixement. 

- Dades dels diferents productes i serveis que hagi contractat amb el Banc o en què tingui 

algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular, tutor o representant legal d'un menor 

o incapaç). 

- Dades financeres i dels productes d'inversió que tingui contractats amb el Banc. 

- Dades dels apunts i moviments derivats del funcionament dels productes i serveis que ha 

contractat amb Bankinter amb una antiguitat de menys d'un (1) any. En cap moment 

Bankinter no tractarà dades especialment protegides (raça, opinions polítiques o religioses, 

afiliació sindical, salut, dades relatives a la vida o orientació sexuals, i dades genètiques i 

biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física). 

- Dades d'adreça IP, ID del dispositiu i historial de navegació. A més, si ha acceptat l'ús de 

galetes, el Banc pot tractar les dades obtingudes de la seva navegació per pàgines web 

pròpies o de tercers. 

- Dades de geolocalització: si hi ha donat el consentiment a través dels diferents dispositius.   

- Dades de la seva condició d'accionista de Bankinter. 

- Dades de les enquestes de satisfacció. 

- Dades sobre les preferències de comunicació que hagi informat al Banc per permetre 

l'accessibilitat a la interlocució o la gestió de l'operativa diària. 

- Dada de l'avaluació de risc o "scoring". 

Destinataris: aquest tractament no comporta la cessió de les seves dades de caràcter personal a 

terceres empreses.  

Durada del tractament: Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat sempre que no 

s'hagi oposat a aquest tractament. En cas que vostè deixi de ser client, el Banc tractarà les seves 

dades amb aquesta finalitat fins que hagi transcorregut un (1) any des de la finalització de la relació 

contractual, llevat que s'hagi oposat a aquest tractament abans que hagi transcorregut aquest 

termini. 

Lògica aplicada per a l'anàlisi: Bankinter realitzarà una anàlisi de les seves circumstàncies, tant 

personals com econòmiques, per tal d'elaborar un perfil sobre vostè que ens permeti predir quins 

serveis i productes podrien ser-li d'interès o ajustar-se a les seves necessitats, gustos o preferències, 

així com determinar quina seria la seva predisposició a contractar aquests productes i serveis i la 

probabilitat que els siguin concedits quan comportin un finançament o pagament ajornat. D'aquesta 

manera, podem ajustar al seu perfil l'oferta de productes i serveis i establir la periodicitat adequada 

de les comunicacions que li remetrem. Aquesta anàlisi també ens permet detectar la necessitat de 
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millorar els productes i serveis que comercialitzem i fins i tot crear productes i serveis nous per 

prestar-li un millor servei. La creació del perfil serà el resultat d'aplicar mètodes i algorismes 

matemàtics en què es tindran en compte les variables següents: (i) les seves circumstàncies 

personals i econòmiques; (ii) les seves preferències i necessitats, que es calculen sobre la base de 

l'experiència que tenim amb vostè; (iii) la seva capacitat de pagament, partint de la informació 

interna que tenim sobre vostè d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment, i (iv) la propensió de 

clients, amb característiques similars a les seves, a contractar productes i serveis. 

V) Realitzar i analitzar enquestes de satisfacció:  

Finalitat: Bankinter podrà realitzar enquestes de satisfacció, tant per telèfon com per via 

electrònica, per tal de valorar els productes i serveis, dels oferts pel Banc, que vostè hagi adquirit i 

mesurar la qualitat de l'atenció. 

Base legitimadora: interès legítim de Bankinter a conèixer l'opinió i el grau de satisfacció dels clients 

respecte dels seus productes i serveis amb l'objectiu de poder oferir-los un millor servei.  

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè per a l'alta com a client al Banc i les que hagi proporcionat per a 

la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents:  

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades professionals i socioeconòmiques: la seva activitat professional, entitat a la qual 

treballa, antiguitat a l'empresa, nivell d'estudis. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: sexe, estat civil, edat, nacionalitat, 

unitat familiar, lloc de naixement, data de naixement. 

- Dades dels diferents productes i serveis que hagi contractat amb el Banc o en què tingui 

algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular, apoderat o representant d'una 

persona jurídica, tutor o representant legal d'un menor o incapaç). 

Destinataris: aquest tractament no comporta la cessió de les seves dades de caràcter personal a 

terceres empreses.  

D) TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT DEL CLIENT.  

De conformitat amb l'article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades, Bankinter 

realitzarà els tractaments següents sempre que hagi atorgat el seu consentiment exprés.  

Bankinter li recorda que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a través dels 

diferents canals que Bankinter posa a la seva disposició i que pot consultar a l'apartat 5. Quins són 

els seus drets en matèria de protecció de dades? 

I) Consulta davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la informació relativa a la 

seva activitat econòmica: 

Finalitat: Bankinter podrà consultar les dades sobre la seva activitat econòmica a la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, quan necessiti fer-ne una comprovació. Aquest tractament es 
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realitza per complir algunes de les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria de 

prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, la qual obliga a les entitats 

financeres obtenir dels seus clients la informació de la seva activitat econòmica i a fer-ne una 

comprovació. 

Base legitimadora: la base legitimadora perquè Bankinter pugui consultar les dades de la seva 

activitat econòmica a la Tresoreria General de la Seguretat Social és el consentiment que vostè 

dona, tal com estableix l'article 6.1 a) del Reglament general de protecció de dades. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc. 

- Dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades identificatives. Document nacional d'identitat.  

- Dades professionals i socioeconòmiques: activitat professional, entitat a la qual treballa, 

antiguitat a l'empresa, nivell d'estudis. 

Altra informació rellevant:  

Les dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social seran utilitzades exclusivament 

per a la finalitat assenyalada anteriorment. En cas d'incompliment d'aquesta obligació per part de 

l'entitat financera o del seu personal, s'executaran totes les actuacions previstes a la normativa 

vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

II) Identificació de clients per videoidentificació: 

Finalitat: quan vostè hi consenti, utilitzarem sistemes de videoidentificació per verificar la seva 

identitat. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes com a conseqüència de la utilització del sistema de 

videoidentificació. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

-  

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat i data 

d'expedició o document anàleg que l'identifiqui.  

- Dades relatives a les seves característiques personals: data de naixement, nacionalitat. 

- Imatge. 

- Veu a l'efecte de comprovar la integritat de la identificació.  

Destinataris: Bankinter no comunicarà les dades a tercers, excepte per complir les seves obligacions 

legals. Les dades podran ser cedides, en cas de requeriments d'organismes supervisors i reguladors, 

així com d'autoritats judicials, de conformitat amb les obligacions previstes a l'apartat 3.A) 

("Tractaments per al compliment d'obligacions legals") d'aquest document.  
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Durada del tractament: Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat mentre siguin 

necessàries per a la formalització i el desenvolupament de la relació contractual. Un cop finalitzada 

la relació contractual, Bankinter conservarà les dades fins que prescriguin les accions que poguessin 

exercir-se per a la defensa dels interessos de l'Entitat o els seus clients, o per atendre possibles 

reclamacions i responsabilitat eventuals.  

III) Signatura de documentació mitjançant biometria: 

Finalitat: tractarem la dada biomètrica consistent en la seva signatura per a la formalització de 

contractes i operacions que faci amb el Banc. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

- Dades biomètriques:  signatura.  

Destinataris: Bankinter no comunicarà les dades a tercers, excepte per complir les seves obligacions 

legals. Les dades podran ser cedides, en cas de requeriments d'organismes supervisors i reguladors, 

així com d'autoritats judicials, de conformitat amb les obligacions previstes a l'apartat 3.A) 

("Tractaments per al compliment d'obligacions legals") d'aquest document.  

Durada del tractament: Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat mentre siguin 

necessàries per a la formalització i el desenvolupament de la relació contractual. Un cop finalitzada 

la relació contractual, Bankinter conservarà les dades fins que prescriguin les accions que poguessin 

exercir-se per a la defensa dels interessos de l'Entitat o els seus clients, o per atendre possibles 

reclamacions i responsabilitat eventuals.  

IV) Informar-lo sobre productes i serveis no similars als contractats: 

Finalitat: Bankinter tractarà les seves dades per poder enviar comunicacions comercials sobre 

productes i serveis diferents dels que vostè té amb el Banc. Per tant, Bankinter es posarà en 

contacte amb vostè a través de qualsevol canal (inclosos els electrònics) per informar-lo sobre 

productes o serveis que comercialitza Bankinter, qualsevol empresa del Grup Bankinter i les seves 

participades o aquelles terceres empreses amb les quals el Banc hagi subscrit acords de 

col·laboració i les activitats de les quals engloben, entre d'altres, els sectors de les 

telecomunicacions i Internet, els serveis financers i d'assegurances, l'equipament i l'assistència a la 

llar, l'automoció i afins, l'oci, la restauració, l'hostaleria, els viatges i l'electrònica. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents:  

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon.  
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- Dades sobre les preferències de comunicació que hagi comunicat al Banc per permetre 

l'accessibilitat a la interlocució o la gestió de l'operativa diària. 

Destinataris: aquest tractament no comporta la cessió de les seves dades de caràcter personal a 

terceres empreses. Les comunicacions comercials sempre les realitzarà Bankinter. 

Durada del tractament:  Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat sempre que hagi 

atorgat el seu consentiment. En cas que vostè deixi de ser client, el Banc tractarà les seves dades 

amb aquesta finalitat fins que hagi transcorregut un (1) any des de la finalització de la relació 

contractual, llevat que retiri el seu consentiment abans que hagi transcorregut aquest termini.  

V) Elaboració de perfils comercials amb dades pròpies i externes: 

Finalitat: Bankinter incorporarà als seus fitxers i analitzarà les dades que s'indiquen a continuació 

amb la finalitat d'avaluar aspectes personals sobre vostè, per tal de tenir més coneixement o fer 

prediccions sobre la seva situació econòmica, preferències personals, interessos o comportaments 

i, partint d'aquesta anàlisi, crear un perfil comercial que ens permeti: conèixer el seu interès sobre 

productes i serveis que l'Entitat estigui interessada a comercialitzar, establir la periodicitat per a 

l'enviament de comunicacions comercials sobre aquests productes i serveis, crear productes i 

serveis nous, i millorar les característiques dels productes i serveis que li oferim. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè per a l'alta com a client al Banc i les que hagi proporcionat per a 

la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

- Dades obtingudes per Bankinter com a conseqüència de la relació contractual de les dues 

parts, entre elles les derivades de la utilització del lloc web i l'aplicació del Banc per l'usuari 

en la relació/operativa amb Bankinter. 

- Dades obtingudes d'esdeveniments organitzats pel Banc als quals hagi assistit. 

- Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè a través de diferents mitjans, com ara 

trucades telefòniques, xats o videotrucades.  

- Dades de les liquidacions d'impostos o taxes que hagi presentat a través del Banc. En cap 

moment Bankinter no tractarà dades especialment protegides (raça, opinions polítiques o 

religioses, afiliació sindical, salut, dades relatives a la vida o orientació sexuals, i dades 

genètiques i biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física). 

- Dades obtingudes dels sistemes comuns d'informació creditícia quan el Banc consideri 

escaient enjudiciar la seva solvència: ASNEF-EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE 

SOLVENCIA Y CRÉDITO i EXPERIAN, BUREAU DE CRÉDITO - FITXER BADEXCUG.  

- Dades de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), per tal de comprovar 

si té riscos financers amb altres entitats financeres, quan el Banc consideri escaient 

enjudiciar la seva solvència.  

- Dades d'empreses del Grup Bankinter i les seves participades, sempre que sigui client 

d'alguna empresa del Grup o participada i que hagi donat el seu consentiment per a la cessió 

de les seves dades.  

- Dades de registres públics, com ara: Informa, Butlletí Oficial de l'Estat, Registre Mercantil, 

Registre de la Propietat, Cadastre, Registre de Béns Mobles, AEMET, Registre Públic 

Concursal o portals immobiliaris. 

-  
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- Dades del servei d'agregació financera, sempre que hi hagi donat el consentiment.  

- Dades del servei de patrimoni financer, sempre que hi hagi donat el consentiment. 

- Dades obtingudes de xarxes socials o altres entorns virtuals, sempre que hi hagi donat el 

consentiment. 

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents:  

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades demogràfiques: dades estadístiques associades a zones geogràfiques, sectors 

d'activitat. 

- Dades professionals i socioeconòmiques: la seva activitat professional, entitat a la qual 

treballa, antiguitat a l'empresa, retribucions, nivell d'estudis. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: estat civil, edat, nacionalitat, unitat 

familiar, lloc de naixement, data de naixement. 

- Dades dels diferents productes o serveis que hagi contractat amb el Banc o en què tingui 

algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular). 

- Dades de la informació dels apunts i moviments derivats del funcionament dels productes i 

serveis que ha contractat amb Bankinter amb una antiguitat de més d'un (1) any. En cap 

moment Bankinter no tractarà dades especialment protegides (raça, opinions polítiques o 

religioses, afiliació sindical, salut, dades relatives a la vida o orientació sexuals, i dades 

genètiques i biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física). 

- Dades d'adreça IP, ID del dispositiu i historial de navegació. A més, si ha acceptat l'ús de 

galetes, el Banc pot tractar les dades obtingudes de la seva navegació per pàgines web 

pròpies o de tercers. 

- Dades de geolocalització: si hi ha donat el consentiment a través dels diferents dispositius, 

Bankinter tractarà les dades de la seva geolocalització.   

- Dades de la seva condició d'accionista de Bankinter. 

- Dades de les enquestes de satisfacció. 

- Dades sobre les preferències de comunicació que hagi comunicat al Banc per permetre 

l'accessibilitat a la interlocució o la gestió de l'operativa diària. 

- Dada de l'avaluació de risc o "scoring". 

- Dades financeres relatives al risc de crèdit i a l'incompliment d'obligacions dineràries, 

financeres o de crèdit. 

Destinataris: aquest tractament no comporta la cessió de les seves dades de caràcter personal a 

terceres empreses.  

Durada del tractament: Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat sempre que hagi 

atorgat el seu consentiment. En cas que vostè deixi de ser client, el Banc tractarà les seves dades 

amb aquesta finalitat fins que hagi transcorregut un (1) any des de la finalització de la relació 

contractual, llevat que retiri el seu consentiment abans que hagi transcorregut aquest termini. 

Lògica aplicada per a l'anàlisi: Bankinter realitzarà una anàlisi de les seves característiques, tant 

personals com econòmiques, per tal d'elaborar un perfil sobre vostè que ens permeti predir quins 

serveis i productes podrien ser-li d'interès o ajustar-se a les seves necessitats, gustos o preferències, 

així com determinar quina seria la seva predisposició a contractar aquests productes i serveis i la 

probabilitat que els siguin concedits quan comportin un finançament o pagament ajornat. D'aquesta 

manera, podem ajustar al seu perfil l'oferta de productes i serveis i establir la periodicitat adequada 
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de les comunicacions que li remetrem. Aquesta anàlisi també ens permet detectar la necessitat de 

millorar els productes i serveis que comercialitzem i fins i tot crear productes i serveis nous per 

prestar-li un millor servei. La creació del perfil serà el resultat d'aplicar mètodes i algorismes 

matemàtics en què es tindran en compte les variables següents: (i) les seves circumstàncies 

personals i econòmiques; (ii) les seves preferències i necessitats, que es calculen sobre la base de 

l'experiència que tenim amb vostè; (iii) la seva capacitat de pagament, partint de la informació 

interna i externa que tenim sobre vostè d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment, i (iv) la 

propensió de clients, amb característiques similars a les seves, a contractar productes i serveis. 

VI) Cessió de les seves dades al Grup Bankinter i participades: 

Finalitat: quan vostè autoritzi realitzar aquest tractament, Bankinter comunicarà les seves dades a 

les empreses del Grup Bankinter i participades indicades a l'enllaç: 

https://www.bankinter.com/file_source/nbol/estaticos/plataformas/banca_online/area_publica/pro

teccion_datos/empresas-del-grupo-bankinter.pdf. Aquestes empreses utilitzaran la informació amb 

dues finalitats: 

a) Enviar-li a través de qualsevol canal (inclosos els electrònics) comunicacions comercials dels 

seus productes i serveis. 

b) Avaluar els seus aspectes personals i tenir més coneixement o fer prediccions sobre la seva 

situació econòmica, preferències personals, interessos i comportaments, amb la finalitat 

d'elaborar un perfil comercial sobre vostè. 

Origen de les dades: les dades tractades per a aquesta finalitat provenen de les fonts següents: 

- Dades facilitades per vostè quan s'ha donat d'alta com a client al Banc i les que ha 

proporcionat per a la contractació de diferents productes o serveis. 

- Dades obtingudes i generades com a conseqüència del desenvolupament dels diferents 

productes i serveis que tingui contractats amb Bankinter.  

- Dades del servei d'agregació financera, sempre que hi hagi donat el consentiment.  

Categories de dades: les categories de dades que tractarà Bankinter per a aquesta finalitat són les 

següents: 

A) Cessió de les seves dades al Grup Bankinter perquè l'informin dels seus productes i serveis: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

B) Cessió de les dades personals al Grup Bankinter i les seves participades per avaluar els seus 

aspectes personals, interessos i preferències, amb la finalitat d'elaborar un perfil comercial 

sobre vostè: 

 

- Dades identificatives: nom i cognoms, document nacional d'identitat o document anàleg 

que l'identifiqui.  

- Dades de contacte: domicili postal, adreça electrònica, telèfon. 

- Dades professionals i socioeconòmiques: la seva activitat professional, entitat a la qual 

treballa, antiguitat a l'empresa, nivell d'estudis. 

- Dades relatives a les seves característiques personals: estat civil, edat, nacionalitat, unitat 

familiar, lloc de naixement, data de naixement. 

- Dades dels diferents productes o serveis que hagi contractat amb el Banc o en què tingui 

algun tipus d'intervenció (autoritzat, avalador, titular). 

https://www.bankinter.com/file_source/nbol/estaticos/plataformas/banca_online/area_publica/proteccion_datos/empresas-del-grupo-bankinter.pdf
https://www.bankinter.com/file_source/nbol/estaticos/plataformas/banca_online/area_publica/proteccion_datos/empresas-del-grupo-bankinter.pdf
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- Dades de la informació dels apunts i moviments derivats del funcionament dels productes i 

serveis que ha contractat amb Bankinter. En cap moment Bankinter no tractarà dades 

especialment protegides (raça, opinions polítiques o religioses, afiliació sindical, salut, 

dades relatives a la vida o orientació sexuals, i dades genètiques i biomètriques dirigides a 

identificar de manera unívoca una persona física). 

Destinataris: aquest tractament comporta la cessió de les dades a empreses del Grup Bankinter.  

Durada del tractament:  Bankinter tractarà les seves dades amb aquesta finalitat sempre que hagi 

atorgat el seu consentiment. En cas que vostè deixi de ser client, el Banc tractarà les seves dades 

amb aquesta finalitat fins que hagi transcorregut un (1) any des de la finalització de la relació 

contractual, llevat que retiri el seu consentiment abans que hagi transcorregut aquest termini. 

5. Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?  

En els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment, podrà exercir els 

seus drets de: 

▪ Accés. Dret a conèixer si Bankinter està tractant la seva informació personal i, si escau, quines 

són aquestes dades i de quina manera s'estan tractant. 

▪ Rectificació. Dret a obtenir la rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes. 

▪ Supressió. Dret a obtenir l'eliminació de les dades personals que el concerneixin, quan ja no 

siguin necessàries per a les finalitats per a les quals han estat obtingudes. 

▪ Oposició. Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan el tractament es 

basi en l'interès legítim o quan el tractament tingui com a finalitat el màrqueting o l'elaboració 

de perfils. 

▪ Limitació del tractament. Dret a instar el responsable del tractament a limitar el tractament 

de les seves dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies previstes, com ara 

impugnar l'exactitud de les dades personals o sol·licitar que s'esborrin quan s'hagi produït un 

tractament il·lícit. 

▪ Portabilitat de les dades. Dret a rebre en un format estructurat i d'ús comú les dades 

personals que hagi facilitat per facilitar-les a un altre responsable. 

▪ Decisions individuals automatitzades. Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament 

en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi 

efectes jurídics sobre vostè o l'afecti significativament de manera similar. 

Així mateix, Bankinter l'informa del dret a revocar el consentiment en qualsevol moment.  

Per exercir aquests drets es podrà adreçar a Bankinter a través d'algun dels canals següents: 

o A través del servei de Banca Telefònica: 91 657 88 00. 

o A la seva oficina habitual. 

o Per escrit adreçat a Bankinter, SA, Operaciones - Protección de Datos, C/ Pico San Pedro 1, 

Tres Cantos, 28760 Madrid.  

o A través del lloc web: www.bankinter.com. 

o A través de l'adreça de correu web privacidad@bankinter.com.  

http://www.bankinter.com/
file:///C:/Users/bk08935/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4460.22712/privacidad@bankinter.com
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També l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de 

Protecció de Dades. Pot obtenir més informació sobre com formular aquesta reclamació al lloc web 

de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es. 

 

6. Bankinter adopta decisions automatitzades? 

Amb caràcter general, Bankinter no adoptarà decisions individuals automatitzades. Això no obstant, 

si per a la celebració o l'execució dels contractes dels nostres productes i serveis fos necessari 

adoptar decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, és a dir, 

sense cap intervenció humana, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l'afecti significativament 

(com, per exemple, la denegació d'un crèdit que hagi sol·licitat), Bankinter l'informarà sobre aquest 

tractament durant la tramitació del producte o servei que hagi sol·licitat o a la documentació 

contractual relativa al producte o servei, així com de la lògica aplicada en la decisió que s'hagi 

adoptat. En aquests casos. Bankinter li garanteix que adoptarà les mesures adequades per 

salvaguardar els seus drets i llibertats, atorgant-li el dret a sol·licitar una intervenció humana per 

part de Bankinter, a expressar el seu punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa 

sobre la base del tractament automatitzat i a impugnar la decisió adoptada pel Banc.  

7. Bankinter anonimitza les seves dades personals? 

Bankinter, basant-se en el seu interès legítim, podrà anonimitzar les dades personals facilitades pels 

seus clients o obtingudes com a conseqüència de la prestació dels productes i serveis contractats 

per aquells, amb l'objectiu d'analitzar els patrons de consum o d'ús dels serveis de forma 

anonimitzada i, partint d'aquests patrons, crear models analítics, de solvència patrimonial o de 

comportament que permetin al Banc determinar, per exemple, a qui podria atorgar un nou producte 

de finançament o, fins i tot, detectar comportaments que es puguin considerar fraudulents. 

Mitjançant l'anonimització, Bankinter aconsegueix mantenir la veracitat dels resultats del 

tractament de les dades personals, evitant que aquestes puguin ser vinculades, de manera directa 

o indirecta, a un client concret. D'aquesta manera, s'ofereixen més garanties de privacitat a les 

persones. 

8. Durant quant de temps es conserven les seves dades?   

Bankinter conservarà les dades personals mentre siguin necessàries per a la gestió correcta dels 

productes i serveis contractats. Un cop finalitzada la relació contractual, Bankinter, durant el termini 

d'un (1) any, tractarà les seves dades per a: 

a) Si ens ha donat el consentiment: (i) enviar-li comunicacions comercials sobre productes i 

serveis del Grup Bankinter i les seves participades o de tercers diferents dels contractats, 

(ii) elaborar perfils amb dades pròpies i de tercers, i (iii) cedir les seves dades a les empreses 

del Grup i les seves participades. 

b) Si no s'ha oposat a l'interès legítim: (i) enviar-li comunicacions sobre productes i serveis del 

Grup Bankinter i les seves participades similars als contractats, i (ii) elaborar perfils amb 

dades pròpies que estiguin basats en l'interès legítim. 

Un cop transcorregut el termini d'un (1) any, o si s'oposa o revoca el seu consentiment per a les 

finalitats descrites al paràgraf anterior, Bankinter conservarà les dades bloquejades i seran 

tractades únicament en els casos següents: 

http://www.aepd.es/
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a) Per complir les obligacions legals.  La normativa de prevenció de blanqueig de capitals obliga 

a mantenir les dades durant el termini de deu (10) anys. 

b) Per exercir aquelles accions que siguin necessàries per a la defensa dels interessos de 

l'Entitat o els seus clients, o atendre possibles reclamacions i responsabilitats eventuals 

durant els terminis de prescripció legal establerts. 

c) En el cas dels sistemes comuns d'informació creditícia: les seves dades es conservaran en 

aquests sistemes mentre hi hagi un deute cert, líquid, vençut i exigible amb Bankinter i 

durant el termini màxim de cinc (5) anys des de la data de venciment de l'obligació dinerària.  

d) En el cas del fitxer comú de prevenció del frau: les seves dades es conservaran durant un 

màxim de trenta (30) dies en cas que es tracti d'operacions sospitoses, i d'un (1) any en cas 

que es tracti d'operacions no autoritzades, quan el frau hagués estat confirmat per l'afectat.  

Transcorreguts aquests terminis, les seves dades personals se suprimiran definitivament. 

9. ¿A qui es comuniquen les seves dades de caràcter personal? 

D'acord amb l'indicat per a cadascun dels diferents tractaments descrits als apartats anteriors, 

Bankinter podrà comunicar les seves dades personals a tercers, com ara administracions, autoritats 

i organismes públics (inclosos jutjats i tribunals), empreses del Grup Bankinter, fitxers o sistemes 

de prevenció del frau, la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), sistemes comuns 

d'informació creditícia o tercers col·laboradors. Si vol més informació sobre els destinataris de les 

seves dades personals, pot consultar-la a l'apartat específic de cadascun dels tractaments. 

Addicionalment, podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis que 

Bankinter contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. Pot 

consultar la relació de categories de proveïdors a l'enllaç següent: 

https://www.bankinter.com/file_source/nbol/estaticos/plataformas/banca_online/area_publica/pro

teccion_datos/Categorias_servicios_CA.pdf. 

 

10. Les seves dades es comuniquen fora de la Unió Europea?  

Amb caràcter general, Bankinter només tractarà les seves dades personals dins de l'Espai Econòmic 

Europeu (països de la Unió Europea més Liechtenstein, Islàndia i Noruega). Fora d'aquest Espai el 

nivell de protecció que reben les dades personals pot no ser el mateix, per la qual cosa per poder fer 

transferències internacionals cal disposar de les garanties suficients que puguin assegurar un nivell 

de protecció adequat. En aquest sentit, Bankinter duu a terme dos tipus de transferències: 

a) Les transferències internacionals a autoritats i organismes oficials internacionals amb 

motiu d'un requeriment, en compliment de la normativa contra el crim organitzat i la 

delinqüència greu, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme 

o de prevenció del frau. En cadascun d'aquests casos, Bankinter l'informarà degudament de 

la transferència concreta realitzada, així com de les garanties aplicables.  

 

b) Les transferències a proveïdors internacionals que presten algun servei a Bankinter, 

sempre que la transferència es faci: a) a països amb un nivell de protecció equiparable al de 

la Unió Europea (decisions d'adequació de la Comissió Europea); b) sota clàusules tipus de 

protecció de dades adoptades per una autoritat de control o per la Comissió Europea, o c) 

sobre la base de qualsevol altra garantia adequada d'acord amb la normativa vigent. 

 

https://www.bankinter.com/file_source/nbol/estaticos/plataformas/banca_online/area_publica/proteccion_datos/Categorias_servicios_CA.pdf
https://www.bankinter.com/file_source/nbol/estaticos/plataformas/banca_online/area_publica/proteccion_datos/Categorias_servicios_CA.pdf
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