
Zambrów, dnia 24.05.2018 roku 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Klientów  Banku Spółdzielczego w Zambrowie 
 

Szanowni Państwo, 

           

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO) 

uprzejmie  informujemy, że : 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach 

i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w  Zambrowie, ul. 

Białostocka 2, 18-300 Zambrów; 

2. W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w 

Zambrowie, ul. Białostocka 2, 18-300 Zambrów,  bądź na adres e-mail: iod@bszambrow.pl. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach: 

 przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę 

świadczoną przez Bank,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f  RODO, 

 zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b-c RODO, 

 dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym oceny zdolności 

i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO, 

 realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c i lit. e RODO, 

 marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych 

przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

 ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością,  na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank : 

 biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom utworzonym przez banki, umożliwiającym 

wymianę informacji gospodarczych, w celu oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka 

kredytowego oraz ewentualnych zobowiązaniach powstałych w związku z wykonaniem 

umowy zawartej z Bankiem zgodnie z postanowieniami art.  105 ust. ust. 1 pkt 1c,  4, 4a, 4b  

ustawy Prawo bankowe, 

 podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku usługi informatyczne umożliwiające dostęp do 

systemu bankowości elektronicznej, 

 podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku usługi informatyczne zapewniające wsparcie 

informatyczne w zakresie czynności Banku, 

 podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku usługi polegające na obsłudze wydanej/wydanych 

karty/kart płatniczej/płatniczych, 

 izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia. 

5. Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w 

związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem 

SWIFT. 

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

 ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę 

świadczoną przez Bank,  

 obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem 

prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

 niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub 

obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie 
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obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia  

roszczeń (do 10 lat). 

Po upływie wyżej wymienionych terminów dane osobowe zostaną usunięte. 

 

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

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo do sprostowania danych osobowych, 

 prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na 

potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 

 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, 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Bank  narusza przepisy RODO. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych (np. 

przedstawienia Panu/i  zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank 

lub usług świadczonych przez Bank oraz podmiotów współpracujących z Bankiem). 

 

9. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez Bank może skutkować odmową dokonania czynności bankowych ( np. 

otwarcia rachunku, udzielenia kredytu). 

 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego,  w przypadku osoby 

niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej, mocodawcy w przypadku udzielonego 

pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem 

rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie 

dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), REGON, BIG. 

 

 

Zarząd 

Banku Spółdzielczego 

w Zambrowie 


