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L. Dz. 25/2018
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 r.)) informuję, iż:
1.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie
Noakowskim, Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz;

2.

Inspektor Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
jest wyznaczona przez Bank osoba z którym można się kontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej e-mail: iod@bsnielisz.pl, tel. 84 63 127 14;

3.

Cele i Podstawy Przetwarzania Danych Osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy rachunku bankowego i
innych umów zawartych z Bankiem lub w celu podjęciu działań koniecznych przed zawarciem
tych umów na Pana/Pani żądanie (art.6 ist.1 lit. b RODO) oraz w celach marketingowych (art.
6 ust. 1 lit. a RODO)

4.

Kategorie Danych Osobowych
Bank będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane
adresowe oraz dane kontaktowe. (Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny
sposób niż od osoby, której dane dotyczą).

5.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne;

6.

Okres Przechowywania Danych Osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania
zgody;
7. Prawa Osób, których Dane Dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/ Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO
8.

Wymóg Podania Danych Osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości korzystania z usług banku;

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane NIE będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
10. Źródło pochodzenia danych
Pani/ Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w
przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje
Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz
źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów
Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego

