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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój,  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 „Rozporządzeniem”): 

 
 

A. KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. Administrator danych osobowych. 

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

osobowych (zwany dalej „Administratorem”).  
 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju jest osoba dostępna pod adresem: 
iod@bsjastrzebie.pl  lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej. 
 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z Pani/Pana statusu jako Członka 

Spółdzielni (podstawą prawną przetwarzania danych jest  spełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 
września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. O funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, czyli art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia); 

2) w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Banku (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 
f) Rozporządzenia). 

 

4. Udostępnianie danych. 
W związku z przetwarzaniem danych w celu, który wskazano w pkt. 3, Pani/Pana danych osobowe mogą być udostępniane 
przez Administratora innym podmiotom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podwykonawcom 
Administratora, np. firmom: księgowym, autoryzującym transakcje płatnicze i personalizującym instrumenty płatnicze, 
prawniczym, informatycznym oraz innym podmiotom na podstawie podpisanych z nimi przez Administratora umów 
powierzenia. 
 

5. Okres przetwarzania danych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, tj, przez okres 
istnienia stosunku członkostwa w spółdzielni oraz po tym okresie, jednak nie dłużej niż do czasu ustania prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora wynikającego bezpośrednio z tego stosunku. 

 

6. 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. 

 

7. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. 
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. 
 

8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W 
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, 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. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową 
Banku i złożyć pisemny wniosek. 

 

W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki Banku lub z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bsjastrzebie.pl 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@bsjastrzebie.pl
mailto:iod@bsjastrzebie.pl

