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KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zwany dalej Bankiem 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. Administrator danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, jest Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).  

 

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsjastrzebie.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 

powyżej.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

 
1) w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia, 

2) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących 

z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, 

będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Prawo do sprzeciwu. 

1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator 

będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne 

Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy stosowny wniosek złożyć w placówce Banku lub przesłać go drogą elektroniczną na 

adres info@bsjastrzebie.pl 

5. Okres przechowywania danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: 

1) dla celów marketingu bezpośredniego, przedstawienia oferty Banku – do czasu wycofania  zgody na takie przetwarzanie, 

2) w celu udzielenia informacji na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – do momentu zakończenia rozpatrywania przez 

Bank złożonego przez Panią/Pana wniosku. 

 

6. Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego. 

 

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących 

tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa 

bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem 

czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków. 
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7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  na podstawie art. 15 Rozporządzenia, 
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, 
3) c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, 
4) d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, 
5) e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 
6) f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 
 
 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także 

wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany. 


