
 
 

              

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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.)) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą przy ul. Szkolnej 52, 
18-220 Czyżew; 

2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  poprzez e-mail: iod@bsczyzew.pl  
lub osobiście w siedzibie Banku, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy dot. produktów i usług bankowych – np.: rachunku, lokaty, karty czy kredytu,  
w tym również w zakresie udzielenia Pełnomocnictwa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

b) oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) – w sytuacji gdy Pani/Pan posiada lub ubiega się o kredyt;  

c) wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 
podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

d) wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na 
rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca], gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

e) rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

f) ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym 
profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez 
Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

g) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji 
przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

h) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

i) analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także  
o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu 
o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

j) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

k) oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Administratora oraz firm 
współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), będącym realizacją prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

l) umożliwienia realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przysługującego Pani/Panu statusu członka 
spółdzielni (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji gdy jest Pani/Pan udziałowcem Banku; 

m) zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonym usługom, powierzonym środkom pieniężnym, 
zagwarantowania bezpieczeństwa Klientom, pracownikom jak też mieniu Banku oraz w celu ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Banku Spółdzielczego w Czyżewie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO, a także art. 222 
Kodeksu Pracy - w zakresie monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Banku. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty oraz organy uprawnione do otrzymania od 
Banku danych osobowych lub uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie  
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo bankowe, 
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b) podmioty, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością 
bankową na rzecz Banku, 

c) instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym m.in. Biuro Informacji Kredytowej, 
S.A., Związek Banków Polskich, Krajowy Rejestr Długów, System Bankowy Rejestr, System Dokumenty 
Zastrzeżone, w celu wykonywania czynności bankowych, 

d) biura informacji gospodarczej, działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych  
i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy; 

5. Pani/Pana dane nie są przekazywane do krajów trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, 

b) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku 
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

c) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed 
roszczeniami kierowanymi wobec Banku, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

d) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem 
prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w przypadku pełnomocników 
do rachunku), 

e) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia 
nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE)  
nr 648/2012, 

f) maksymalnie 3 miesięcy od dnia nagrania lub zapisu - w przypadku danych z systemu monitoringu wizyjnego. 
Jeżeli nagranie lub zapis obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Bank 
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu 
do czasu zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu nagrania z systemu monitoringu, zawierające 
dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, w tym profilowania, 

g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu  
o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako 
wymagane przez Bank w celu zawarcia i wykonania umowy dot. produktów bankowych. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych, oznaczonych jako wymagane, jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,  
w sytuacji gdy korzysta Pani/ Pan z Systemu Bankowości Internetowej. W takim przypadku Bank dokonuje analizy 
geolokalizacji, tj. ustalenia kraju, z terenu którego odbywa się logowanie do Systemu Bankowości Internetowej. 
Konsekwencją takiego przetwarzania danych może być czasowe zablokowanie możliwości zalogowania się do 
Systemu Bankowości Internetowej, w celu należytego zabezpieczenia środków na Pani/Pana rachunkach 
bankowych. 

10. Informacja dotycząca danych osobowych pozyskanych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą: 
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy (w przypadku 
udzielonego pełnomocnictwa), zapisodawcy (w przypadku złożenia zapisu na wypadek śmierci), przedsiębiorcy,  
w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej  
z Bankiem, ze źródeł powszechnie dostępnych np.: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Centralny 
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowy Rejestr Zadłużonych itp. oraz z baz do których Bank ma dostęp,  
w związku z wykonywaniem czynności bankowych np: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestr 
Dokumentów Zastrzeżonych itp.  


