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KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIECZU 

DOTYCZĄCA CZYNNOŚCI KASOWYCH (RODO) 
 

Bank Spółdzielczy w Bieczu informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie 
z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Bieczu z siedzibą 38-340 Biecz, ul. Rynek 15 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@bsbiecz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.  

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).  

Bank przetwarza dane osobowe w związku z wykonywaniem czynności bankowych, co wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości, przepisów Unii Europejskiej. 

b) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015r.  o Rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa  z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

4. Okres przechowywania danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów 
oraz do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywanymi czynnościami bankowym, zgodnie z kryteriami 
określonymi w przepisach prawa,  (art. 6 ust 1 lit. b RODO).  

5.   Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:  
a) podmiotom przewidzianym w art. 104 -106 d ustawy Prawo bankowe oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy 

innych przepisów powszechnie obowiązujących.  
b) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku np. dostawcy systemu informatycznego.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu: 
 

1) prawo dostępu do swoich danych; 
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) prawo żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania, wyłącznie w sytuacji, gdy pozwalają 
na to przepisy RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 

Przepisy RODO nie stanowią podstawy do zaprzestania przez Bank realizacji obowiązków 

nałożonych innymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pracownicy Banku mają w każdym przypadku prawo 

żądania dokumentów pozwalających na identyfikację osoby składającej dyspozycję realizacji 

transakcji, w tym dokonującej wpłaty gotówkowej. 
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