
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Banku Spółdzielczym w Namysłowie 

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie przetwarza dane osobowe stanowiące Pani/Pana własność 

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. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Bank 

Spółdzielczy w Namysłowie : 

 siedziba: 46-100 Namysłów,  Plac Wolności 12  

 telefon: +48 (77) 410 91 00 

 e-mail: bank@bsnamyslow.com.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pani Magdalena Janczura, z którą może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: 

iod@bsnamyslow.com.pl, pod numerem telefonu  +48 (77) 410 91 00 lub pisemnie na adres 

Administratora: 

Inspektor Ochrony Danych  

Bank Spółdzielczy w Namysłowie 

46-100 Namysłów,  Plac Wolności 12 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem swoich danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do Państwa praw. 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

Cel Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania danych 

Zawarcie, należyte 

wykonanie, rozwiązanie 

umów lub inne 

czynności niezbędne do 

realizacji zawartych 

umów 

art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia 

RODO 

 Do czasu zakończenia umowy, a po tym 

czasie, w innych zgodnych z prawem celach, 

związanych z umową np. okres 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 

lat 

 W przypadku braku zawarcia umowy – do 

czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata 

w celu ewentualnych reklamacji oraz 

roszczeń. 

Wypełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

art. 6 ust. 1 lit. c,e 

Rozporządzenia 

RODO 

 W zakresie wykonywania obliczeń 

związanych z metodami statystycznymi do 

wyliczenia metod i modeli określonych 
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przepisów prawa lub 

realizacja zadań w 

interesie publicznym 

prawem bankowym – przez okres 12 lat od 

dnia wygaśnięcia zobowiązania. 

 W zakresie przetwarzania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w celu 

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 

kredytowego – po wygaśnięciu 

zobowiązania wynikającego z umowy 

zawartej z bankiem do czasu wycofania tej 

zgody. 

 W innych przypadkach do czasu wypełnienia 

przez Bank obowiązków określonych w 

poszczególnych przepisach prawa lub 

wykonania zadań realizowanych w interesie 

publicznym. 

Marketing produktów i 

usług Banku 

art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia 

RODO 

 Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, bądź do czasu 

wygaśnięcia umów z Bankiem 

Realizacja działań 

prowadzonych na 

podstawie udzielonych 

zgód 

art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia 

RODO 

 Do czasu wycofania udzielonych zgód. 

Realizacja komunikacji 

lub dostarczania usług 

za pośrednictwem stron 

internetowych Banku 

oraz aplikacji mobilnej 

art. 6 ust. 1 lit. b lub 

f Rozporządzenia 

RODO 

 Przez okres prowadzonej komunikacji lub 

dostarczania usług, nie później niż do 

złożenia skutecznego sprzeciwu. 

 Przez okres do czasu zakończenia umowy, a 

po tym czasie, w innych zgodnych z prawem 

celach, związanych z umową, np. okres 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 

lat. 

Pozostałe cele 

realizowane w ramach 

tzw. uzasadnionego 

interesu administratora 

danych 

art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia 

RODO 

 Do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Banku 

stanowiących podstawę tego przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 

lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub 

trwa postępowanie, w szczególności sądowe, 

okres przechowywania będzie liczony od 

dnia zakończenia sporu lub prawomocnego 

zakończenia postępowania. 

 

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane 

podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie 

umów z partnerami m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła z ograniczonym 

dostępem np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków Bank skrupulatnie weryfikuje czy ma 

podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 

 



4. Prawo do sprzeciwu. 

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. 

Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć 

pisemny wniosek. 

5. Odbiorcy danych. 

Dostęp do Pani/Pana danych  osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora 

będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane  przez Bank poza strukturę Banku zgodnie z podstawą 

prawną. Odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane 

osobowe w imieniu Banku jak również podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych 

celów (np. organy administracji publicznej) 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru 

Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd 

Skarbowy, Arbiter bankowy, 

 Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych 

umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, producenci kart płatniczych, dostawcy IT, 

 Banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje , które mogą otrzymywać dane 

osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Bank i klienta ( np. 

banki pośredniczące w realizacji przelewów zagranicznych) oraz na podstawie właściwych 

przepisów prawa, np. BIK, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., BIG, KRD) 

 Izby rozliczeniowe, 

 Organizacje kartowe, 

 Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, 

 Podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne np. firmy audytorskie, 

 Podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa 

procesowego np. kancelarie prawne, 

 Zakłady ubezpieczeń, 

 Podmioty wobec których wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na udostępnienie i przetwarzanie 

Pańskich danych osobowych.  

6. 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. 



W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Od 25 maja 2018r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W przypadku, gdy łączy Panią / Pana umowa z Bankiem lub w przypadku podjęcia działań 

zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób 

zautomatyzowany.  

Może to skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Dotyczy to w szczególności 

poniższych przypadków: 

 W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania 

decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje 

profilowania w sposób zautomatyzowany. 

 Administrator dokonuje zautomatyzowanej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania 

terroryzmu na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy 

złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w 

oparciu o ustalone kryteria ( ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). 

Konsekwencją jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy 

nieakceptowanego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji. 

 

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych 

aktualizacji niniejszej Informacji. 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą Informacją dotycząca przetwarzania danych 

osobowych w Banku Spółdzielczym w Namysłowie on line na stronie internetowej Administratora 

www.bsnamyslow.com.pl . 

Z pośrednictwem naszej strony internetowej oraz innych zwyczajowo przyjętych kanałów 

komunikacji będziemy informować Panią/Pana o istotnych zmianach w tym zakresie. 
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