
 
 

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. Cele i podstawy przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

1) w celu realizacji Umowy dotyczącej ………………………………. z dnia ………… pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie a 

……………………………………………………, będącym uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) 

Rozporządzenia); 

2) w celu wywiązania się przez Bank z obowiązków prawnych dotyczących Umowy wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów, podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia); 

3) w celu zaspokojenia ewentualnego roszczenia Administratora wynikającego z Umowy, w celach dowodowych oraz statystycznych, 

będącym uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia); 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, który wskazano w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: 

1)  uprawnionym do tego instytucjom na bazie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także zakłady ubezpieczeń, z którymi 

współpracuje Administrator, podwykonawcy Administratora, np. firmy: księgowe, autoryzujące transakcje płatnicze i personalizujące 

instrumenty płatnicze, prawnicze, informatyczne, windykacyjne, agencje marketingowe oraz inne podmioty na podstawie podpisanych 

z nimi przez Administratora umów powierzenia; 

2)  innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tylko za Pani/Pana zgodą lub na bazie powszechnie obowiązujących przepisów. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, tj,:  

1) realizacji Umowy dotyczącej ………………………………. z dnia ………… pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie a 

………………………………………, przez okres obowiązywania Umowy, 

2) wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych w związku z realizacją celu określonego w pkt. 3), przez okres istnienia tych 

obowiązków; 

3) w związku istnieniem uzasadnionego interesu Administratora, przez okres jego funkcjonowania na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
 

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 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). 

 

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

Rozporządzenia. 
 

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 

 

 

 

Potwierdzam otrzymanie Klauzuli Informacyjnej  

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                        ……………………………………………….. 

               (data i miejscowość)                                                                                  (podpis osoby, której dane dotyczą) 
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