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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA CZŁONKA BANKU 

 

IMIĘ I NAZWISKO ………………………. 

PESEL ……………………………….. 

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”) Bank Spółdzielczy w 

Ząbkowicach Śląskich informuje, że:  

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach 

Śląskich z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie.  

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: info@bs-

zabkowicesl.pl pod numerem telefonu 74 8164 444 lub pisemnie na adres naszej siedziby 

wskazany w ustępie 1 powyżej.  

3. Cele i podstawy przetwarzania 

       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach: 

1) w związku z przystąpieniem Pana/Pani do Banku na podstawie złożonej deklaracji 

członkowskiej, podjęcia niezbędnych działań związanych ze złożeniem deklaracji 

członkowskiej oraz przyjęciem w poczet członków spółdzielni, a także realizacją 

uprawnień i obowiązków członka w zakresie w jakim wynikają one ze Statutu Banku 

(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z 

prowadzeniem działalności w formie spółdzielni, w tym w szczególności prowadzenia 

rejestru członków oraz dla realizacji uprawnień i obowiązków członków spółdzielni, w 

tym w szczególności prowadzenia rejestru członków oraz dla realizacji uprawnień i 

obowiązków członków spółdzielni wynikających z powszechnie w obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności:  ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy Prawo Bankowe, 

ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);                                                                                                                                                                                                                     

3) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami 

(podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO); 

4) statystycznych i raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

4. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania Pana/Pani 

członkostwa oraz celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku przez okres, w 

jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnienie względem 

Pana/Pani obowiązków z nich wynikających. 

Dane przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń będą 

przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

5. Odbiorcy danych 
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Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom, którym Bank 

ma obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

organom administracji publicznej, urzędom, komornikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz 

Banku usług (podmioty przetwarzające) w tym m.in. kancelariom prawnym, podmiotom 

świadczącym usługi informatyczne, doradcze.  

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 (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;  

4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 

21 RODO; 

6) prawo przenoszenia danych; 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  w sytuacji, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z prawem. 

  

7. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 

warunkiem przyjęcia w poczet członka spółdzielni oraz realizacji określonych uprawnień i 

obowiązków członka Spółdzielni 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, 

 

Oświadczam, że otrzymałem / otrzymałam klauzulę informacyjną Administratora 

 

 
_____________________________ 

 

_______________________________________ 

                               (miejscowość, data) czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  KLAUZULE ZGÓD 

1. Wyrażam zgodę na: 

1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach 

Śląskich (zwany dalej „Bankiem” w celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

 

 TAK   NIE 

 

2) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego 

Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), 

polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach 

oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907,  

z późn. zm.): 

 

a) za pośrednictwem telefonu:  TAK   NIE 

 

b) za pośrednictwem sms:  TAK   NIE 

 

3) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 

2017 r., poz. 1907, z późn. zm.): 

 

 TAK   NIE 

 

4) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu 

oferowanych produktów i świadczonych usług przez Bank (podstawa art. 6. ust. 1.lit. a 

RODO): 

 

 TAK   NIE 

 
 
 

_____________________________ 

 

____________________________________ 

                            (miejscowość, data) czytelny podpis osoby składającej 
oświadczenie 

 
 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w 

każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje udzielona 

jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 
 

 

 

_________________________________________ 
 
________________________________________  

 

                         (miejscowość, data) czytelny podpis osoby składającej 
oświadczenie 

 

  

 


