Załącznik nr 7
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
– KONTRAHENCI BANKU (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
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 następujących celach:
Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Długość okresu przetwarzania

Zawarcie,
należyte
wykonanie,
rozwiązanie umowy lub inne czynności
niezbędne do realizacji zawartej z
Kontrahentem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

- do czasu zakończenia umowy, a
po tym czasie, w innych zgodnych
z prawem celach związanych z
umową;

Zawarcie,
należyte
wykonanie,
rozwiązanie umów lub inne czynności
niezbędne do realizacji umów, których
Kontrahent nie jest stroną.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Wypełnienie obowiązków wynikających z
przepisów prawa (m. in. z ustawy o
rachunkowości, ordynacji podatkowej,
ustawy o podatku od towarów i usług), w
szczególności powstałych w związku z
zawartymi umowami oraz w celach
archiwizacyjnych.

Art. 6 ust 1 lit. c) RODO

- do czasu wypełnienia przez
Bank obowiązków określonych w
poszczególnych
przepisach
prawa;

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw.
prawnie
uzasadnionego
interesu
administratora danych lub strony trzeciej:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

- do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Banku
stanowiących
podstawę
przetwarzania lub skutecznego
wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania;

1) ochrona
przed
roszczeniami
i
dochodzenie należności,
2) wewnętrzne cele administracyjne,
analityczne i statystyczne,
3) cele archiwalne (dowodowe) w
zakresie zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów.

- w przypadku ochrony przed
roszczeniami i dochodzeniem
należności, nie dłużej niż do
upływu terminu przedawnienia
roszczeń;
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4. Bank przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, a także pozyskane
z innych źródeł zgodnie z prawem, m. in. dane pochodzące z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru
Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
2) podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów,
np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Banku,
3) podmioty ze Spółdzielczej Grupy Bankowej inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w
związku
z realizacją stosunków gospodarczych łączących Bank i Kontrahenta oraz na podstawie właściwych
przepisów prawa,
4) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
5) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego
np. kancelarie prawne.

7. 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) jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu
prawo do jej cofnięcia 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.

8. Podanie

danych
osobowych
jest
dobrowolne,
jednakże
stanowi
warunek
zawarcia
i wykonania umowy z Bankiem.
9. Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, prowadzący do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora.

………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis)
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Sposób udzielenia informacji:
1. Informacja dodatkowa/załącznik do umowy z Kontrahentem lub jako postanowienie umowne.
2. Informacja stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego.
3. Informacja na stronie internetowej Banku.

