Klauzula informacyjna Banku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1) administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Pani/Pana danych osobowych jest Bank
Spółdzielczy w Staroźrebach, z siedzibą w Staroźrebach, adres: Pl. Bojowników 3,
09-440 Staroźreby,
2) Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach jest pracownik
dostępny pod adresem iod@bsstarozreby.pl lub pod telefonem (24)2617072
3) Grupa Bank BPS.
Grupę Bank BPS tworzą spółki: Bank BPS S.A., BPS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom
Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Grzybowska 81, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS
Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81 oraz Banki Spółdzielcze
będące członkami zrzeszenia (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej
www.bankbps.pl/o-grupie-bps).
4) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu dokonywania czynności bankowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu dokonywania czynności
bankowych jest niezbędność do wykonywania umów o ich świadczenie a w
szczególności:
-

zawarcia umowy kredytu, rachunku bankowego, umowy o kartę płatniczą, umowy o
bankowość elektroniczną na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Banku
Spółdzielczego w Staroźrebach (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

- oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz

art. 105 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.)
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

- wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
- rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
-

ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem
potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez
Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-

archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);

- oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i

podmiotów Grupy BPS,
- oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług
Administratora i podmiotów Grupy BPS.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione
oraz instytucje:
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
- Biuro Informacji Kredytowej,
- Związek Banków Polskich,
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Ministerstwo Finansów w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
- Podmioty Grupy BPS,
- podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
na podstawie ustawy – Prawo Bankowe.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi
współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy
prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.
6) Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe.
Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności
umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę
płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje:
dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane
dotyczące posiadanych produktów i usług,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
8) Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów
przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu
zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów
zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania
danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz
innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
9) ma Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
10) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;
11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
12) podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz podanie
tych danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest
niemożliwość świadczenia usługi przez Bank;
13) przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu przez Bank.

14) W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i
podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy kredytu,
Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

