
KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  KORESPONDENCJI 

 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”): 

1/ Bank Spółdzielczy w Poniatowej z siedzibą przy ul. 1 Maja 7b, 24-320 Poniatowa, 

e-mail: info@bsponiatowa.pl, tel: 81 820 21 10 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

(zwanym dalej „Administratorem”). 

2/ 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 lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 

3/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora 

w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące usługi 

informatyczne. 

4/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez 

prowadzenie korespondencji w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. 

Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na 

kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących 

przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi 

wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres 

wynikający z przepisów prawa.  

6/ W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane 

są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). 

7/  Ma Pani/Pan również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy 

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody 

przed jej wycofaniem. 

8/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych.   

10/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania 

się z Administratorem. 

11/ W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 
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