KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁASZCZOWIE
Działając na podstawie 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, zwanego dalej RODO, informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łaszczowie, ul. 3-go Maja 13, 22-650 Łaszczów, którego
akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036583, NIP 921-000-43-51, REGON
000501877, zwany dalej Bankiem, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych
Bank wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail
iod@bslaszczow.pl lub pisemnie na adres na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1
powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
1) w celu realizacji zawartej umowy prowadzenia rachunku bankowego (podstawa z art.
6 ust 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
2) w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z pózn. zm.)
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
3) w celu 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 Rozporządzenia RODO);
4) w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej
i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych
rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie
instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami (Euro – Fatca) (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa
z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
5) w celu 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 pózn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1
lit. c Rozporządzenia RODO);
6) w celu 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 Bank
oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
7) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji przez Bank na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
8) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia RODO);
9) w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Banku, optymalizacji
produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie,
optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i
posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
10) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Banku, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów
i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO);
11) w celu oferowania Pani/Panu przez Bank reklam produktów i usług Banku i podmiotów
z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na
co Bank pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO);
12) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług
firm współpracujących z Bankiem, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb,
czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
Odbiorcy - kategorie odbiorców danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Bank:
1) podmiotom i organom którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
na podstawie art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe;
2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności
związanych z działalnością bankową na rzecz Banku;
3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe;
4) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w niniejszej informacji celów przetwarzania a zatem:
1) w zawiązku z wykonywaniem zawartej przez Panią/pana z bankiem umowy - przez
okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami
obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a
w przypadku wyrażenia przez Panią/pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po
wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;

2) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Banku w związku z
prowadzeniem działalności bankowej i wykonaniem zawartych umów do czasu
całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
3) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank do
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych;
4) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych do czasu całkowitego wypełnienia
uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15
Rozporządzenia RODO;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, zgodnie z art. 16 i art. 19
Rozporządzenia RODO;
3) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17
i art. 19 Rozporządzenia RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 i art. 19
Rozporządzenia RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.
21 Rozporządzenia RODO;
6) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, zgodnie
z art.
20 Rozporządzenia RODO;
7) prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane
osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO, zgodnie z Rozdziałem VIII Rozporządzenia
RODO.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy,
w szczególności dla:
1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez
Bank, a konsekwencją braku podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank;
2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy
przez Bank;
3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych
osobowych będzie brak świadczenia przez Bank usług;

4) rozpatrzenia reklamacji, odwołania lub wniosku, a konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji,
odwołania lub wniosku.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania
decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy kredytu, Bank nie dokonuje profilowania
w sposób zautomatyzowany.

