KLAUZULA INFORMACYJNA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PONIATOWEJ
Bank Spółdzielczy w Poniatowej informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Bank Spółdzielczy w Poniatowej z siedzibą przy ul. 1 Maja 7b, 24-320 Poniatowa, jest Administratorem Pani/Pana
danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsponiatowa.pl, pod numerem telefonu +48 81 820 21 10 w. 53
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ilona Królikowska.
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia
i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania
analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych, celach archiwalnych,
rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń przez Administratora jak również realizacji wymogów nałożonych na
Administratora Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
− wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
− w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO,
− w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków art.6 ust. 1 lit c RODO,
− art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych
rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego.
IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności ustawy- Prawo Bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów
z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi
bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące
posiadanych produktów i usług.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
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.

VI. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
7) spółki Grupy BPS,
1) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
8) banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione
2) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
podmioty na podstawie przepisów prawa,
3) Związek Banków Polskich,
9) podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania
4) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny
danych osobowych na podstawie umów powierzenia
Inspektor Informacji Finansowej,
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
5) Komisja Nadzoru Finansowego,
przetwarzające)
6) Biura Informacji Gospodarczej,

VII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
Źródłem Pani/Pana danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania
danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie.
W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani /Panu prawo do uzyskania
informacji o ich źródle.
VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) oraz do
organizacji międzynarodowych.
IX. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania –
w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
X. PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
XI. PRAWO COFNIĘCIA WYRAŻONEJ ZGODY
W każdym czasie ma Pani/Pan prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
XII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej,
a także wykonywania umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

