KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZGIERZU
Bank Spółdzielczy w Zgierzu informuje Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 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.
Bank Spółdzielczy w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu przy ul. Długiej 62A, 95-100 Zgierz 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@bszgierz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1) w celu realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających ze statusu członka Banku Spółdzielczego w Zgierzu w zakresie określonym w Statucie Banku Spółdzielczego w
Zgierzu, w związku z przystąpieniem Pani/Pana do Banku w charakterze członka na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności w formie banku spółdzielczego, w tym w szczególności
prowadzenia rejestru członków oraz dla realizacji uprawnień i obowiązków członków spółdzielni wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności:
ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo bankowe, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
3) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
5) w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. 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.
5. Zakres przetwarzanych danych
Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i obejmuje: dane osobowe, dane teleadresowe, dane
kontaktowe, dane identyfikacyjne w postaci nr PESEL.
6. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) do czasu ustania Pani/Pana członkostwa oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku - przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom
przechowywanie dokumentacji i wypełnienie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających;
2) w zakresie przetwarzania danych dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku, w tym realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, jeśli jego wniesienie będzie prawnie skuteczne;
3) dla celów archiwalnych, w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres przewidzianego przez prawo dla danego stosunku prawnego okresu przedawnienia
roszczeń. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie , okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu ( podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes Administratora- art.6 ust.1 lit. f RODO).
7. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
- podmiotom lub organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających, gdy wystąpią
z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
- podmiotom przetwarzającym dane osobowe, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. 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.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W ramach realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w spółdzielni, Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z
wykorzystaniem profilowania.
10.

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia w poczet członków spółdzielni.

Oświadczam, że
- zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora,
- informacje zawarte w klauzuli informacyjnej przekażę osobie, której dane osobowe podałem w celu ewentualnej wypłaty udziałów oraz innych należności związanych
z udziałami w razie mojej śmierci.

______________________________________
(miejscowość, data)

_______________________________
(podpis Klienta/pieczęć firmowa
oraz podpisy osób reprezentujących Klienta)

