
 

Załącznik nr 2 do Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w BSZG KARPATIA 

 

Klauzula Informacyjna 
 

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 „RODO”, informuję, iż: 
                  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą ul. Kościuszki 56  

34-530 Bukowina Tatrzańska. 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą ul Kościuszki 56 34-530 Bukowina 

Tatrzańska jest pracownik dostępny pod adresem: iod@karpatiabs.pl lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej. 
 

3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

1) w celu zawarcia z Administratorem Umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Administratorem oraz późniejszej 

realizacji takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);  

2) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacją zawartych umów, zapewnienie zgodności z 

przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi sektorowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);  

3) w ramach wewnętrznych celów Banku, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia), na przykład (1) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, 

statystyki i raportowania wewnętrznego Banku, (2) w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom 

bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw, (3) w celach archiwalnych, (4) w celu 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozstrzygania sporów lub prowadzenia spraw sądowych (5) w celu 

analitycznego doboru usług do potrzeb klientów Administratora, (6) w celu badania satysfakcji klientów, (7) w celu oferowania Pani/Panu 

przez Administratora, w drodze marketingu bezpośredniego oraz promocji, produktów i usług realizowanych przez Bank, (8) w celu 

prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), (9) wdrożenie 

mechanizmów kontroli biznesowej i zarządczej. 

4) w celu wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  
 

4. Udostępnianie danych osobowych:  

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, 

którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą 

zostać również ujawnione podmiotom z Grupy Banku BPS, a także partnerom, z którymi współpracuje Administrator, firmy: księgowe, 

prawnicze, informatyczne, windykacyjne, agencje marketingowe oraz inne podmioty na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora 

umów powierzenia.  Administrator Danych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 

5. Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, jednak 

zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi przez Bank regułami. 
 

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

1) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO;  

2) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO;  

3) prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO;  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO;  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO;  

6) prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 RODO.  
 

7. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, 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 zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest 

warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem. 
 

8. Źródło pochodzenia danych: 

Pani/Pana dane osobowe zostały podane dobrowolnie w trakcie zawierania umowy niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie 

umowy i jej wykonanie. 
 

9. 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@karpatiabs.pl  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC

