Klauzula Informacyjna dla osób składających wnioski w ramach
programu „Rodzina 500+”, programu „Dobry start” oraz programu „Tarcza Finansowa PFR”
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 2016r.), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETNO Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radziechowach-Wieprzu, 34-381
Radziechowy-Wieprz 700.

2.

Inspektorem Ochrony Danych w ETNO Banku Spółdzielczym z siedzibą w Radziechowach – Wieprzu jest pracownik dostępny pod
adresem: iod@etnobank.pl lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej.

3.

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) w celu obsługi przez Administrator złożonego przez Panią/Pana wniosku w ramach programu „Rodzina 500+” lub „Dobry start”
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia oraz dodatkowo art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia w przypadku przetwarzania
danych dotyczących zdrowia dziecka osoby wnioskującej);
2) w celu przetwarzania przez Administratora złożonego przez Panią/Pana wniosku programu „Tarcza Finansowa PFR” (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
3) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z obsługą przez Administratora wniosku, o którym
mowa w pkt. 3.1) oraz 3.2) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
4) w celach archiwalnych (dowodowych), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

4.

Zakres przetwarzania danych osobowych:
1) Bank będzie przetwarzał następujące dane osobowe w ramach obsługo wniosków, o których mowa w pkt. 3.1) powyżej:
a) dane wnioskującego: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania;
b) dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, kraj przebywania;
c) dane dzieci: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, informacja o niepełnosprawności.
2) Bank będzie przetwarzał następujące dane osobowe w ramach obsługo wniosków, o których mowa w pkt. 3.2) powyżej:
a) dane osoby autoryzującej wniosek: imię i nazwisko, PESEL, cechy dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
b) dane dotyczące prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), tj. nazwa firmy, siedziba, NIP, REGON, adres
korespondencyjny, nr Tel. kontaktowego, itp.

5.

Udostępnianie danych osobowych:
Dane osobowe osób objętych wnioskami, o których mowa w pkt. 3.1) powyżej będą ujawnione Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, zgodnie z warunkami realizowanego przez Bank Porozumienia. Dane osobowe osób objętych wnioskami, o których mowa w
pkt. 3.2) powyżej będą ujawnione Polskiemu Funduszowi Rozwoju, zgodnie z warunkami realizowanego przez Bank Porozumienia. Ponadto
dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na bazie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również innym
podmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów powierzenia w celu wykonania wniosków, o których mowa w
pkt. 3.1) oraz 3.2) powyżej. Administrator Danych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

6.

Okres przechowywania danych::
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj,:
1) w zakresie obsługi i realizacji złożonego przez Panią/Pana wniosku, którym mowa w pkt. 3.1) oraz 3.2) powyżej, przez okres konieczny
do jego obsługi;
2) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności bankowej i
realizacją wniosków, o których mowa w pkt. 3.1) oraz 3.2) powyżej, przez okres istnienia takiego zobowiązania;
3) w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie udokumentować
istnienia takiego interesów Banku, stanowiącego podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania.;

7.

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

8.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank danych osobowych objętych wnioskami narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W zakresie, w jakim
przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu obsługi i realizacji wniosków, o których mowa w pkt. 3.1) powyżej, podanie przez
Panią/Pana danych jest warunkiem realizacji wniosku. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych
danych będzie brak możliwości obsługi wniosku przez Bank

9.

Administrator Danych nie planuje zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, w rozumieniu
Rozporządzenia.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku
prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@etnobank.pl.

