Nazwa zbioru danych osobowych: DANE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZAPYTAŃ
O RACHUNKI POPRZEZ
„CENTRALNĄ INFORMACJĘ”
1. Administrator danych:
Administrator: Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
Siedziba: ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-300 Nowy Tomyśl
Województwo: Wielkopolskie
Powiat: Nowotomyski
Gmina: Nowy Tomyśl
NIP: 788-000-95-27
Regon: 000505711
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie
danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych):
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
3. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa
- art. 92ba – 92bd Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jednolity: Dz.U.2015, Nr 0 poz. 128),
4. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Udzielanie informacji o rachunkach osobom uprawnionym poprzez
„Centralną Informację”
5. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
Osoby uprawnione: posiadacze rachunków bankowych lub osoby, które uzyskały tytuł
prawny do spadku po posiadaczu rachunku
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6. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:
Dane osobowe:
 nazwiska i imiona,
 nazwisko rodowe,
 imiona rodziców,
 data urodzenia,
 miejsce urodzenia,
 adres zamieszkania lub pobytu,
 adres do korespondencji,
 PESEL,
 NIP,
 seria i numer dowodu osobistego,
 seria i numer innego dokumentu tożsamości,
 numer telefonu,
Dane z tytułu prawnego do spadku po posiadaczach rachunku:
 oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia odpisu prawomocnego
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego
aktu poświadczenia dziedziczenia,
 inny dokument potwierdzający tytuł prawny do spadku,
 akt zgonu,
Dane z Pełnomocnictwa rodzajowego do reprezentacji osoby uprawnionej
Dane z dokumentu uprawniającego do reprezentacji osoby uprawnionej
Dane dotyczące rachunków:
 numery rachunków bankowych – aktywne i wygasłe,
 numery rachunków prowadzonych w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych – aktywne i wygasłe,
 nazwy podmiotów prowadzących rachunki bankowe i rachunki w spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych
7. Dane przetwarzane w zbiorze dotyczą innych orzeczeń wydanych w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt. 7:
Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane
dotyczą:
- art. 92ba – 92bd Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jednolity: Dz.U.2015, Nr 0 poz. 128),
Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru:



od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
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10. Sposób udostępniania danych ze zbioru:
Podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Uczestnicy Centralnej Informacji: banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe, zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie www.centralnainformacja.pl
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