PRIVACY NOTICE / OCHRONA PRYWATNOŚCI
FACTS: WHAT DOES POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION DO WITH YOUR PERSONAL INFORMATION?
FAKTY: JAK POLSKO‐SŁOWIAŃSKA FEDERALNA UNIA KREDYTOWA UŻYTKUJE DANE OSOBOWE SWOICH CZŁONKÓW?
Why?
Dlaczego?

What?
Co?

How?
Jak?

Financial companies choose how they share your personal information. Federal law gives consumers the right to limit some but not all sharing. Federal
law also requires us to tell you how we collect, share, and protect your personal information. Please read this notice carefully to understand what we
do.
Instytucje finansowe decydują, w jaki sposób, udostępniają dane osobowe swoich klientów. Prawo federalne daje konsumentom prawa do
ograniczenia udostępniania swoich danych w niektórych przypadkach. Zgodnie z wymogami prawa federalnego, jesteśmy również zobowiązani do
poinformowania Państwa o metodach gromadzenia, udostępniania i ochrony danych osobowych Członków Naszej Unii. Prosimy o dokładne
zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszej publikacji.
The types of personal information we collect and share depend on the product or service you have with us. This information can include:

Social Security number

Account transactions and account balances

Payment history, transaction history and credit history.
Rodzaje gromadzonych i udostępnianych przez nas danych osobowych zależą od rodzaju posiadanego produktu lub usługi. Informacje te obejmują:

Numer Social Security

Transakcje na kontach oraz bilanse posiadanych kont

Historia płatności, historia transakcji oraz historia kredytowa
All financial companies need to share customer’s personal information to run their everyday business. In the section below, we list the reasons
financial companies can share their members personal information, the reasons Polish & Slavic FCU chooses to share, and whether you can limit this
sharing.
Wszystkie instytucje finansowe muszą dzielić się danymi osobowymi klientów w celu prowadzenia swojej codziennej działalności. W poniższej tabelce
wymieniamy powody, dla których instytucje finansowe mogą udostępniać dane osobowe swoich klientów, powody, dla których Polsko‐Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa (P‐SFUK) udostępnia dane osobowe Członków oraz czy można ograniczyć udostępnianie tych informacji.

Reasons we can share your personal information: /
Powody, dla których możemy udostępnić dane
osobowe:

Does PSFCU share?
Czy P‐SFUK udostępnia te dane?

Can you limit this sharing/opt-out?
Czy możesz ograniczyć
udostępnianie swoich danych?

For our everyday business purposes such as to process your Yes
No
transactions, maintain your account(s), respond to court orders and
legal investigations, or report to credit bureaus.
Do prowadzenia naszej codziennej działalności takiej jak obsługa Tak
Nie
Państwa transakcji, utrzymanie Państwa kont, w odpowiedzi na
nakazy sądowe oraz dochodzenia prawne lub składanie raportów do
biur kredytowych.
For our marketing purposes – offer our products and services to you
No
We don’t share
Dla celów marketingowych, – Aby przesyłać Państwu oferty naszych Nie
Nie udostępniamy
produktów i usług finansowych.
For joint marketing with other financial companies
Yes
Yes
Dla wspólnej działalności marketingowej z innymi instytucjami Tak
Tak
finansowymi
For our affiliates' everyday business purposes – information about No
We don’t share
your transactions and experiences.
Dla prowadzenie codziennej działalności instytucji stowarzyszonych z Nie
Nie udostępniamy
P‐SFUK – informacje o Państwa transakcjach i ich przebiegu
For our affiliates' everyday business purposes – information about No
We don’t share
your creditworthiness
Dla prowadzenie codziennej działalności instytucji stowarzyszonych z Nie
Nie udostępniamy
P‐SFUK – Informacje o Państwa zdolności kredytowej
For our affiliates to market to you
No
We don’t share
Aby umożliwić działalność marketingową instytucjom
Nie
Nie udostępniamy
stowarzyszonym z P‐SFUK
For our nonaffiliates to market to you
No
We don’t share
Aby umożliwić działalność marketingową instytucjom
Nie
Nie udostępniamy
niestowarzyszonym z P‐SFUK
Call 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848) or visit one of our branches to limit our sharing/opt-out. Please note: If
To limit our sharing/opt out
you are a new member, we may begin sharing your information 30 days from the date we sent this notice. If you
terminate your membership with Polish & Slavic FCU, we will continue to share your information as described
in this notice. However, you can contact us at any time to limit our sharing/opt-out.
Aby ograniczyć udostępnianie danych Zadzwoń pod numer 1.855.PSFCU.4U (1‐855‐773‐2848) lub odwiedź najbliższy oddział, aby ograniczyć
udostępnianie swoich danych osobowych. Uwaga:, Jeżeli są Państwo nowymi Członkami P‐SFUK, możemy
osobowych –dokonać opt‐out.
rozpocząć udostępnianie Państwa informacji po upływie 30 dni od daty wysłania niniejszego zawiadomienia.
Jeżeli Państwa członkostwo w P‐SFUK wygaśnie, będziemy nadal udostępniać Państwa informacje na zasadach
opisanych w tej publikacji. Mogą Państwo jednak zawsze skontaktować się z nami, aby ograniczyć
udostępnianie tych danych.
Call 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848) or send an e-mail to contact@psfcu.net
Questions?
Prosimy dzwonić pod numer 1.855.PSFCU.4U (1‐855‐773‐2848) lub wysłać e‐mail na adres contact@psfcu.net

Pytania?

Who we are?/Kim jesteśmy?
Who is providing this notice?
Kto wysłał niniejsze zawiadomienie?

This privacy policy is being provided by the Polish & Slavic Federal Credit Union.
Niniejsze zawiadomienie o zasadach ochrony prywatności zostało wysłane przez Polsko‐
Słowiańską Federalną Unię Kredytową (P‐SFUK)

What we do?/Co robimy?
How does Polish & Slavic FCU protect my personal information?

W jaki sposób Polsko‐Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa chroni moje dane osobowe?
How does Polish & Slavic FCU collect my personal
information?

W jaki sposób Polsko‐Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa gromadzi moje dane osobowe?

Why can't I limit all sharing?

Dlaczego nie mogę całkowicie zapobiec udostępnianiu
danych osobowych ?

What happens when I limit sharing for an account I hold jointly with
someone else?
Co się stanie, gdy ograniczę udostępnianie danych z konta, które
posiadam wspólnie z drugą osobą?

To protect your personal information from unauthorized access and use, we use security
measures that comply with federal law. These measures include computer safeguards and
secured files and buildings.
Aby chronić Państwa dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem i użyciem, stosujemy
zabezpieczenia określone prawem federalnym. Obejmują one zabezpieczenia komputerowe,
jak również zabezpieczenia dokumentacji i budynków.
We collect your personal information, for example, when you:

open an account or deposit money

pay your bills or apply for loan

use your credit or debit card
We also collect your personal information from others, such as credit bureaus, affiliates, or
other companies.
Gromadzimy Państwa dane osobowe na przykład, gdy Państwo:

otwierają konto lub deponują pieniądze

płacą rachunki lub składają wniosek kredytowy

używają karty kredytowej lub debetowej
Gromadzimy również Państwa dane osobowe zebrane przez osoby trzecie, takie jak biura
kredytowe i inne instytucje.
Federal law gives you the right to limit only

sharing for affiliates' everyday business purposes – information about your
creditworthiness

affiliates from using your information to market to you

sharing for nonaffiliates to market to you
State laws and individual companies may give you additional rights to limit sharing. See below
for more on your rights under state law.
Prawo federalne zezwala Państwu wyłącznie na ograniczenie:

udostępniania danych na potrzeby prowadzenia codziennej działalności instytucji
stowarzyszonych – informacje dotyczące zdolności kredytowej

wykorzystywania przez instytucje stowarzyszone uzyskanych informacji do
prowadzenia działalności marketingowej

udostępniania informacji instytucjom niestowarzyszonym do prowadzenia
działalności marketingowej
Prawa stanowe i poszczególne firmy mogą udzielić Państwu dodatkowych praw w kwestii
ograniczenia wykorzystania danych osobowych. Poniżej podajemy dodatkowe informacje
dotyczące Państwa uprawnień w świetle prawa stanowego.
Your choices will apply to everyone on your account.
Państwa wybór dotyczyć będzie wszystkich osób na koncie.

Definitions / Definicje
Affiliates
Instytucje stowarzyszone
Nonaffiliates

Instytucje niestowarzyszone

Joint marketing

Instytucje prowadzace wspólną działalność marketingową

Companies related by common ownership or control. They can be financial and nonfinancial
companies. Polish & Slavic FCU has no affiliates.
Podmioty gospodarcze połączone wspólną własnością lub kontrolą. Mogą to być instytucje
finansowe i niefinansowe. P‐SFUK nie posiada instytucji stowarzyszonych.
Companies not related by common ownership or control. They can be financial and
nonfinancial companies.

nonaffiliates we share can include insurance and finance services providers.
Podmioty gospodarcze niepołączone wspólną własnością lub wspólnie kontrolowane. Mogą to
być instytucje finansowe i niefinansowe.

Jednostki niestowarzyszone, którym udostępniamy dane mogą obejmować
instytucje finansowe i ubezpieczeniowe.
A formal agreement between nonaffiliated financial companies that together market financial
products or services to you.

our joint marketing partners can include institutions such as insurance companies
Umowa formalna pomiędzy niestowarzyszonymi instytucjami finansowymi mająca na celu
prowadzenie wspólnej działalności marketingowej.

Nasi partnerzy, z którymi prowadzimy wspólną działalność marketingową mogą
obejmować instytucje finansowe i firmy ubezpieczeniowe.

Other important information Inne ważne informacje
Vermont Residents –Your state law requires financial institution to obtain your consent prior to sharing information about you with others. Except as permitted by law,
we will not share information we collect about you with non- affiliated third parties unless you call us at 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848) and authorize us to do so.
California Residents –Your state law requires financial institution to obtain your consent prior to sharing information about you with non-affiliated third parties.
Except as permitted by law, we will not share information we collect about you with non-affiliated third parties while you are resident of California.
Mieszkańcy stanu Vermont – prawo stanowe stanu Vermont wymaga, by instytucje finansowe uzyskały zgodę klienta przed udostępnieniem jego danych osobowych
innym instytucjom. Za wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa, nie udostępniamy Państwa danych osobowych niestowarzyszonym osobom trzecim o ile nie
upoważnią nas Państwo do tego dzwoniąc pod numer 1.855.PSFCU.4U (1‐855‐773‐2848)
Mieszkańcy stanu Kalifornia– prawo stanowe stanu Kalifornia wymaga, by instytucje finansowe uzyskały zgodę klienta przed udostępnieniem jego danych osobowych
niestowarzyszonym osobom trzecim. Z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa, nie udostępniamy Państwa danych osobowych niestowarzyszonym
osobom trzecim, w okresie, kiedy mieszkają Państwo w stanie Kalifornia.
Tłumaczenie z języka angielskiego na polski zostało dokonane dla Państwa wygody. Obowiązuje wersja w języku angielskim.
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