Załącznik nr 3 do Instrukcji obsługi praw klienta w zakresie ochrony danych osobowych
zmieniony Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 1/46/2019 Zarządu Banku z dnia 30.10.2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
1.

Administrator danych osobowych.
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach z siedzibą przy ul. Lubelskiej 98, 21-050 Piaski, jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

2.

Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sbppiaski.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany
powyżej.

3.

Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Administratora lub usługę świadczoną
przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO);
2) wykonywania czynności związanych z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy, a także wykonywania
czynności bankowych, do których jest uprawniony (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b oraz c RODO);
3) 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 2018 r., poz. 2187) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4) wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na
podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5) 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. z 2018 r. poz. 2038) (podstawa z
art. 6 ust 1 lit. c RODO);
6) 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);
6) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez
Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

Zakres przetwarzanych danych
Zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa i uzależniony jest od zawartych przez Panią / Pana umów z Bankiem. Zakres danych obejmuje:
dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

5.

Prawo do sprzeciwu.
1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie
w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne
Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny
wniosek.

6.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) przez okres ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Administratora lub usługę
świadczoną przez Administratora;
2) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem
prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia
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przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy
czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że
dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
4) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia
zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10
lat od jego przekazania.
7.

Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania
zawartych z Panią/Panem umów.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego,
w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w
celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących
tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d
Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych
z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.
Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków
informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, podmioty
przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy audytorskie, prawnicze, informatyczne.

8.

Źródła pochodzenia danych
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego
pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy,
strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL,
Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), REGON.

9.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo przenoszenia danych;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Aby wykonać powyższe prawa, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się
wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby,
której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż
została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną. Identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie kryteriów
związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej
autoryzowania.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora

________________________________
(miejscowość, data)

___________________________________________
(podpis składającego oświadczenie)
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