Nazwa zbioru danych osobowych: KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W NOWYM TOMYŚLU
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):
- SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań,
- Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa,
- SoftNet Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PLUS Sp. z o.o.
ul. Gajowa 8/11, 60-815 Poznań.

3. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
A. Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
B. Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(tekst jednolity: Dz.U.2015, Nr 0 poz. 128 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu
(Dz.U. z 2003 r. Nr. 153, poz. 1505 z późn. zm.)
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C. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą,
D. Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie
nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Prowadzenie działalności bankowej.
5. Opis kategorii osób, których dane dotyczą:
Klienci i potencjalni klienci banku.
6. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:



















nazwiska i imiona,
nazwisko rodowe,
imiona rodziców,
nazwisko rodowe matki,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
adres e-mail,
PESEL,
NIP,
seria i numer dowodu osobistego,
data wydania, data ważności, organ wydający dowód osobisty,
seria, numer, data wydania, data ważności, organ wydający inny dokument
tożsamości,
obywatelstwo,
płeć,
zawód,
numer telefonu,
zapis na wypadek śmierci.

7. Sposób zbierania danych do zbioru:



od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

8. Sposób udostępniania danych ze zbioru:
Podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
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9. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa,
Bank Gospodarstwa Krajowego
- Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa,
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
- ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa,
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
- ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
Instytucje dokonujące rozliczeń transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych
i kredytowych,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.
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