
Załącznik nr 6 
do Zasad stosowania klauzul informacyjnych administratora danych osobowych przeznaczonych dla osób fizycznych 

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

W BRANIEWSKO – PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU 

– PROMOCJA I MARKETING  

Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku przekazuje w niniejszym dokumencie 

informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 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. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Braniewsko –Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą 

w Pasłęku (zwany dalej „Bankiem”), 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 17.  

2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem 

mailowym: iodo@bspaslek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej 
przez Bank, w tym oferowaniu Pani/Panu usług i produktów Banku – na podstawie udzielonej zgody (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe 
w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
(tzw. podmioty przetwarzające), np. świadczące usługi z zakresu IT lub podmioty wspierające Bank w 
procesach biznesowych i w czynnościach bankowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie za jego poleceniami. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Bank, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

1) dostępu do danych przetwarzanych przez Administratora,  

2) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych,  

3) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

4) przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z RODO,  

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

6) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Aby wykonać powyższe prawa, należy złożyć pisemny wniosek na formularzach dostępnych 

w jednostkach organizacyjnych Banku lub na stronie internetowej www.bspaslek.pl.  

Każdy wniosek złożony w przedmiocie realizacji w/w praw zostanie rzetelnie i wnikliwie rozpatrzony, a jego 

realizacja nastąpi z uwzględnieniem ochrony praw i wolności podmiotu danych, ochrony praw i wolności osób 

trzecich, tajemnicy bankowej oraz praw i obowiązków Banku.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

http://www.bssztum.pl/
http://www.bssztum.pl/
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną Braniewsko-Pasłęckiego 
Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku. 

 

 ……………………………………. 

(data i podpis) 

Treść klauzuli zgody  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji i marketingu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank 

Spółdzielczy moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank 

Spółdzielczy informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji 

handlowych) za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej. 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy 

informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za 

pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej (w tym 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących). 

 

 

Może Pani/Pan wycofać wyrażone zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

 

 ……………………………………. 

(data i podpis) 

 

 

   

Sposób udzielenia informacji: 

Informacja przekazywana w momencie pozyskania danych i zgód oraz zamieszczona na stronie 
internetowej. 

 


