Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej
zwanym „RODO”, Bank Spółdzielczy w Świdnicy informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy
ul. Długa 9, 58-100 Świdnica.
2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres pocztowy Banku lub
telefonicznie pod nr telefonu 74 852 22 11.
3. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem RODO.
4. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Banku dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz
uzyskania kopii danych.
5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie
z przepisami prawa - Bank będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub
w innym celu.
7. Bank przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
• wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą np. w celach marketingowych lub oceny
zdolności kredytowej, przy czym w przypadku osób małoletnich (powyżej 13 roku życia) przesyłanie
informacji handlowych w celach marketingu nastąpić może po wyrażeniu zgody przez jej
przedstawiciela ustawowego.
Podstawą prawną w takich przypadkach są przepisy: RODO, prawa Unii Europejskiej i prawa
polskiego mającego zastosowanie do banków, ustaw, aktów wykonawczych, szczególnie w zakresie
danej zgody (prawo bankowe, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo
telekomunikacyjne, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych),
• wykonywania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy, w tym
również czynności poprzedzających zawarcie umowy, rozpatrzenie wniosku, czynności dotyczące
zabezpieczeń spłaty kredytów oraz czynności związane z reprezentacją osoby fizycznej,
• wykonywania czynności związanych z funduszem udziałowym Banku, w tym przystąpienie na
członka, członkostwo, ustanie członkostwa. Podstawą prawną w tym przypadku są przepisy prawa
polskiego dotyczącego banków np. prawo bankowe, prawo spółdzielcze,
• wykonywania obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa
polskiego dotyczącego banków np. prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim,
wykonywania obowiązku prawnego wynikającego z innych przepisów np. prawa podatkowego,
przepisów o rachunkowości, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przepisów
dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym czy też nakładającym obowiązek dbałości o
bezpieczeństwo transakcji, przepisów dotyczących archiwum oraz wykonywania obowiązków i
realizacji zaleceń i rekomendacji wydanych przez uprawnione podmioty,
• wykonywania obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną
wykonywania tych czynności jest prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie dotyczące banków, w
tym o nadzorze bankowym, NBP, przepisy o rachunkowości i zarządzania bankiem, prawo
spółdzielcze, rekomendacje organów nadzorczych, ustawa o usługach płatniczych, ustawa o
ochronie konkurencji i konsumentów,
• utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. Podstawą
do wykorzystywania danych może być Państwa zgoda lub odpowiednie przepisy prawa np. prawo
telekomunikacyjne,
• wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i
podjętych działań,

•

marketingowym – obejmującym przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie informacji handlowych, w
tym reklam, promocji, konkursów na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej oraz za
pomocą tradycyjnej poczty. Podstawą prawną w tym przypadku może być Pana/Pani zgoda lub
uzasadniony interes Banku. W przypadku cofnięcia zgody, Bank nie będzie przetwarzał danych w
celu marketingowym,
• wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku, zgodnie z powyższymi oraz polegających
na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Banku (w tym monitoring wizyjny), zapewnieniu
bezpieczeństwa środków i transakcji na podstawie zasad i polityk obowiązujących w Banku,
dochodzenia roszczeń Banku.
8. Kategorie odbiorców Państwa danych:
• uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa), w tym inne banki, izby rozliczeniowe,
• Biuro Informacji Kredytowej SA w związku z badaniem zdolności kredytowej i oceną ryzyka,
• podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia,
• podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np.
transakcji płatniczej.
Odpowiednio dla danego rodzaju transakcji właściwe mogą być podmioty działające w Polsce,
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Poza obszarem Polski działa SWIFT Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej z siedzibą w Belgii,
natomiast w przypadku transakcji kartowych, dane przekazywane są Organizacji Kartowej VISA , która
działa w USA i Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy zastosowaniu standardowych klauzul
ochrony danych.
9. Pana/Pani dane będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów
prawa lub przyjętych przez Bank rozwiązań a także wyrażonej przez Pana/Panią zgody i oświadczeń.
W przypadku:
• zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
• umowy (innej czynności prawnej)- przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku i przygotowania
do czynności prawnej oraz przez czas niezbędny do wykonania tej czynności, a jeśli czynność nie
doszła do skutku dane przetwarzane są przez 3 lata od dnia zebrania danych,
• danych archiwalnych - po wygaśnięciu danej umowy (innej czynności prawnej), dane osobowe
przetwarzane są przez 10 lat, licząc od roku następnego od wygaśnięcia relacji prawnej w
przypadku produktów kredytowych oraz przez 5 lat licząc od roku następnego od wygaśnięcia
relacji prawnej w przypadku produktów depozytowych,
• pozyskania danych od innych podmiotów, baz danych np. dane przekazane z BIK - w celu oceny
zdolności kredytowej przez czas niezbędny dla danej czynności kredytowej ,
• orzeczeń sądowych, procesów sądowych, sporów – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia
wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie, prawomocnego zakończenia sporu,
chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub przedawnienia
roszczeń,
• członków Banku – przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z
członkostwa.
10. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto
podanie określonych danych może być niezbędne do wykonania określonej czynności czy transakcji.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
12. Prawa, które przewiduje RODO mogą być realizowane od 25.05.2018 r. na zasadach określonych
Rozporządzeniem (w szczególności prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przeniesienia danych,
prawo do usunięcia danych, do ograniczenia danych).
Bank Spółdzielczy w Świdnicy poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny.
W przypadku pytań i wątpliwości, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy placówek Banku
Spółdzielczego w Świdnicy.

