
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 „Rozporządzeniem”, informuję, iż: 

                  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy 

ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków. 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 

111,   42-300 Myszków jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bsmyszkow.pl lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 

powyżej. 
 

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

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 

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) Rozporządzenia);  

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) Rozporządzenia);  

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

Rozporządzenia), 

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

5) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Banku oraz w jego pobliżu, będącego realizacją prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); 

6) w celu, do którego zostały zebrane, tzw. pierwszorzędnego celu przetwarzania danych, jednak dane mogą być także przetwarzane w 

innych, prawnie dopuszczalnych, tzw. celach drugorzędnych, ale tylko wtedy, gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle 

powiązane; dopuszcza się następujące drugorzędne cele przetwarzania, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia): 

a) przeniesienie danych do archiwum, lub  

b) audyty i/ lub postępowania wyjaśniające, lub  

c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządcze, lub  

d) rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych. 

 

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 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 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 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 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. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w 

tym o profilowaniu. 
 

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@bsmyszkow.pl . Więcej 

informacji na temat praw klienta wynikających z Rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Banku: 

https://www.bsmyszkow.pl/RODO 
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