
 

 

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY 
(art.36a ust.3 Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) 
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Lp. 
Nazwa zbioru 

danych 
osobowych 

Administrator 
Danych (siedziba, 

Regon) 

Data 
wpisu do 
rejestru 

Data 
zgłoszenia 
zbioru do 
rejestru 

Data 
wprowadzenia 

ostatniej 
zmiany 

Rodzaj zmiany 
(nowy wpis, 
aktualizacja, 
wykreślenie) 

Zakres 
wprowadzo
nych zmian 

Data 
wykreślenia 

zbioru 

Podmiot, 
któremu 

powierzono 
przetwarzan

ie danych 
osobowych 

Podstawa prawna 
przetwarzania 

danych 
osobowych 

Cel przetwarzania 
danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, 
które dane dotyczą 

Zakres danych 
przetwarzanyc

h w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych 

do zbioru 

Sposób 
udostępniania 

danych ze 
zbioru 

Oznaczen
ie 

odbiorcy 
danych 

lub 
kategorii 
odbiorcó

w, 
którym 

dane 
mogą być 
przekazy

wane 

Informacj
a o 

przekazyw
aniu 

danych do 
państwa 
trzeciego 

w 
rozumieni

u art. 7 
pkt 7 

UODO 

1. 

Baza Klientów 
Banku 

Spółdzielczego 
w 

Radziechowach 
- Wieprzu 

ETNO Bank 
Spółdzielczy (z/s w 
Radziechowach – 
Wieprzu, 34-381 

Radziechowy 700, 
001037650 

- 02.11.1999 12.06.2014 aktualizacja 
Zmiana 
nazwy 
Banku 

Zbiór zarejestrowany w GIODO 

2. Rejestr 
korespondencji 

ETNO Bank 
Spółdzielczy (z/s w 
Radziechowach – 
Wieprzu, 34-381 

Radziechowy 700, 
001037650 

- - - Nowy wpis - - - 

Art. 23 ust. 1 pkt 4 
i 5 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 
1997 Nr 133 poz. 

883 z późniejszymi 
zmianami) 

Prowadzenie 
rejestrów 

korespondencji 
przychodzącej i 
wychodzącej, 
prowadzenie 
działalności 

bankowej, oraz 
organizacja obiegu 

dokumentów 

Klienci Banku, 
nadawcy oraz 

odbiorcy 
korespondencji 

Imię, nazwisko, 
nazwa 

podmiotu, 
adres 

zamieszkania, 
adres 

korespondencyj
ny, Regon, 

Pesel, numery 
nadawcze, 

numery 
dziennika, 

Od osób, 
których 

dane 
dotyczą 
oraz z 
innych 
źródeł 
aniżeli 
osoba, 
której 
dane 

dotyczą 

Dane mogą 
zostać 

udostępnione 
tylko i 

wyłącznie na 
podstawie 

przedłożenia 
stosownej 
podstawy 
prawnej 

- - 

3. Wizerunek 
osoby 

ETNO Bank 
Spółdzielczy (z/s w 
Radziechowach – 
Wieprzu, 34-381 

Radziechowy 700, 
001037650 

- - - Nowy wpis - - - 

Art. 23 ust. 1 pkt 4 
i 5 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 
1997 Nr 133 poz. 

883 z późniejszymi 
zmianami) 

Dane są 
przetwarzane w 

celu zapewnienia 
bezpieczeństwa 

osób oraz mienia 

Klienci Banku, 
potencjalni klienci, 

kontrahenci, 
interesanci, 
pracownicy, 

dostawcy oraz 
wszystkie inne osoby 

przebywające na 
obszarze objętym 
monitoringiem we 

wszystkich 
jednostkach 

organizacyjnych 
Banku 

Wizerunek, nr 
rejestracyjny 

pojazdów 

Od osób, 
których 

dane 
dotyczą 

Dane mogą 
zostać 

udostępnione 
tylko i 

wyłącznie na 
podstawie 

przedłożenia 
stosownej 
podstawy 
prawnej 

Policja, 
Straż 

Miejska, 
- 

3. 

Nagrywanie 
rozmów – 
centrala 

telefoniczna 

ETNO Bank 
Spółdzielczy (z/s w 
Radziechowach – 
Wieprzu, 34-381 

Radziechowy 700, 
001037650 

- - - Nowy wpis - - - 

Art. 23 ust. 1 pkt 4 
i 5 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych 

(Dz.U. 1997 Nr 
133 poz. 883 z 
późniejszymi 

zmianami) 

Dane są 
przetwarzane w 

celu zapewnienia 
bezpieczeństwa 

osób oraz mienia 

Klienci Banku, 
potencjalni klienci, 

kontrahenci, 
interesanci, 
pracownicy, 

dostawcy oraz 
wszystkie inne osoby 
telefonujące „do” i 
„z” Banku oraz jego 

jednostek 
organizacyjnych 

Imię, nazwisko, 
glos, numer 

telefonu 

Od osób, 
których 

dane 
dotyczą 

Dane mogą 
zostać 

udostępnione 
tylko i 

wyłącznie na 
podstawie 

przedłożenia 
stosownej 
podstawy 
prawnej 

Policja, 
Straż 

Miejska, 
- 


