
 

                                                                                           
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW REALIZUJĄCYCH CZEKI GOTÓWKOWE ORAZ 

WYPŁATY I WPŁATY WŁASNE W KASIE  

 
 

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 osoba dostępna 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: 

a) w celu dokonania przez Panią/Pana wpłaty własnej, opłaty lub wpłaty gotówkowej realizowanej w kasie Banku lub w celu 

realizacji czeku gotówkowego w kasie Banku (tzw. transakcja okazjonalna), podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), tj. 

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy; 

b) w celu wypełnienia przez Bank obowiązku prawnego związanego z realizacją czynności bankowych określonych w ustępie nr 3a), 

podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), tj. istnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z 

dnia 1 marca 2018r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

c) w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na przykład (1) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego 

na terenie Banku oraz w jego pobliżu, (2) w celach archiwalnych (dowodowych), (3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami, (4) w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 

6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na bazie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) lub 

podmiotom, którym Bank powierzył przetwarzane danych osobowych na podstawie Umowy Powierzenia. Odbiorcami danych mogą 

być także spółki w ramach Grupy BPS do wewnętrznych celów administracyjnych. 

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

a) przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję w wypadku 

sporządzenia przez Bank bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji, przez okres 5 lat, licząc d pierwszego dnia roku 

następującego po roku ich przeprowadzenia. Na żądanie GIIF złożone przed upływem w/w okresu, Pani/Pana dane będą 

przechowywane przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa wcześniej wskazany okres 

przechtwarzania. 

b) w zakresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, przez okres, w którym Administrator będzie w stanie 

udokumentować istnienia takiego interesu oraz  wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub 

podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

6. Uprawnienia Klienta: w związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  

b) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  

c) prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 Rozporządzenia;  

f) 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. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana 

danych jest warunkiem prawidłowego wykonania tej umowy (tj. realizacji postanowień Statutu przewidujących możliwość 

przeprowadzenia procesu oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu Banku). Podanie danych ma charakter dobrowolny, 

jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości prawidłowej realizacji umowy z Bankiem. W zakresie, w jakim 

przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji obowiązku prawnego, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w 

ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwia realizację przez Bank 

swojego prawnie uzasadnionego interesu. 
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