INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKA BANKU
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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) – dalej RODO – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, informuje, że:
I.
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu z siedzibą w Nowym
Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-300 Nowy Tomyśl, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w
Poznaniu – Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000085576, NIP 788-000-95-27, REGON 000505711, tel. 61 4421750, fax 61 4421751, email:
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl, zwany dalej „Bankiem”.
II.
Inspektor Ochrony Danych
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres poczty elektronicznej: bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
III.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Bank w następujących celach:
1) w związku z przystąpieniem Pani/Pana do Banku na postawie złożonej deklaracji członkowskiej,
podjęcia niezbędnych działań związanych ze złożeniem deklaracji członkowskiej oraz przyjęciem w
poczet członków Spółdzielni, a także realizacją uprawnień i obowiązków członka w zakresie w jakim
wynikają one ze Statutu Banku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. b) RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności w
formie spółdzielni, w tym 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 – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przez zgłoszonymi roszczeniami - podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w
tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
IV.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem
przyjęcia w poczet spółdzielni oraz realizacji określonych uprawnień i obowiązków członka Spółdzielni.

V.
Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane przetwarzane będą przez Bank:
1) w związku z przystąpieniem do Banku i w celu jego realizacji – przez okres obowiązywania
członkostwa, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa, jak również przez okres
niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami,
2) 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,
3) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami –
do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
4) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu
wypełniania prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub
do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
VI.
Informacja o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana dane przeznaczone są dla Banku oraz mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom
uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do
danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank
Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),
2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem
umowy powierzania danych osobowych.
VII.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W ramach realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w spółdzielni, Bank nie
podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.
VIII.

Prawa osoby, której dane dotyczą
1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
2) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych , w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

