
 

 

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych 

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank przedstawia następujące 

informacje: 

 

Administrator 

danych 

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, ul. Kościuszki 111, 42-300 

Myszków (Bank) 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Banku został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie na adres Administratora, pod adresem e-mail: 

iod@bsmyszkow.pl 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych opublikowane są na stronie 

www.bsmyszkow.pl  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących 

na mocy Rozporządzenia. 

Rodzaj danych Bank przetwarza w szczególności następujący rodzaj Pani/Pana danych osobowych: 

- dane identyfikacyjne zawarte w treści karty zgłoszenia udziału w obradach Zebrania 

Przedstawicieli oraz pozyskane od Członka,  

- dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu informacji oraz 

dane osobowe w postaci wizerunku, które będą rejestrowane przez urządzenie 

nagrywające  tj. mikrofon i kamerę podłączone do systemu obsługi Zebrania 

Przedstawicieli.  

Źródło danych  Pani/ Pana dane Bank pozyskuje: 

- w przypadku gdy jest Pani/Pan Przedstawicielem – od Przedstawiciela, 

 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 

- w celu organizacji Zebrania Przedstawicieli i umożliwienia wykonywania na nim przez 

Panią/Pana prawa głosu oraz weryfikacji Pani/Pana uprawnienia do reprezentowania na 

Zebraniu Przedstawicieli — podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 

zakresie jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku (art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia),  

- w celach archiwalnych (dowodowych), w celu zabezpieczenia informacji przez 

Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu administratora w trybie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przez Bank przechowywane: 

-  przez okres istnienia obowiązku prawnego, przy czym obowiązek ten wynika 

bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

- dane osobowe, dla których przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora, będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator będzie w stanie 

wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub 

podstawowych prawa i wolności osób, których dane dotyczą; 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank podmiotom 

upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Bank, a także prawo 

dostępu do jego danych (art. 15 Rozporządzenia), 

- sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 Rozporządzenia). 
 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie przez Bank 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

http://www.bsmyszkow.pl/

