BANK SPÓŁDZIELCZY W CHMIELNIKU

25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy 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 (RODO). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i
wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są
gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii
Europejskiej.
Informujemy, że od 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem przez Bank Spółdzielczy w Chmielniku z siedzibą w Chmielniku Pani /Pana danych
osobowych.
W Rozporządzeniu zdefiniowano na nowo (zmieniono) dotychczas funkcjonujące pojęcia normatywne, w
tym mi.in. takie podstawowe jak (art. 4 Rozporządzenia):


„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;



„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie;



„zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych
kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy
rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;



„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać
wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;



„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;



„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne
okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;



„naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;



„przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą,
niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną
działalność gospodarczą.
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Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą
poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bank:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Chmielniku z siedzibą w
Chmielniku, ul 1-go Maja 27,

2.

Funkcjonujący w Banku Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji staje się Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych,

3.

Bank przetwarza Pani/Pan dane w następujących celach:
3.1 W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 roku łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:
a)

podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem w celu
dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna:
art.6 ust.1 lit b) Rozporządzenia),

b) realizacji zawartej z bankiem umowy (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit b) Rozporządzenia),
c)

zarzadzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka
wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa
prawna: art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia),

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c)
Rozporządzenia),
e)

marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art.6
ust.1 lit. f) Rozporządzenia),

f)

dochodzenia należności (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia),

g) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f)
Rozporządzenia).
3.2. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 roku nie łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:
a)

podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem w celu
dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna:
art.6 ust.1 lit b) Rozporządzenia),

b) zarzadzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka
wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy ( podstawa
prawna: art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia),
c)

marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art.6
ust.1 lit. f) Rozporządzenia),

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
działalności bankowej (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia),
e)

4.

wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego,
statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f)
Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt.3 Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być :
a)

Biuro Informacji Kredytowej S.A,

b) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o. o.,
c)

Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

d) Komisja Nadzoru Finansowego,
e)

Biura informacji gospodarczej,
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f)

5.

Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana na
podstawie zawartej z Baniem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3
celów przetwarzania tj.:
a)

w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy, przez okres do czasu
zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu
wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z
prowadzeniem działalności bankowej i realizacja zawartych umów, przez okres do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Bank,
c)

w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank przez okres
do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na to przetwarzanie,

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Banku, przez okres do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę do
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec tego
przetwarzania.
6.

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu :
a)

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia,
c)

prawo do usunięcia danych na podstawie art.17 Rozporządzenia,

d) prawo do ograniczania przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.. 21
Rozporządzenia,

f)

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7.

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a
Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do
dnia 25 maja 2018 r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do
organu będącego jego następcą).

9.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z
Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i
realizacji umowy z Bankiem.

10. Bank oświadcza, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające powierzone dane
osobowe przed niepożądanym ujawnieniem, zniszczeniem lub modyfikacją w zakresie
przewidzianym w art.32 (RODO ).
11. Bank zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych do
których będzie miał dostęp w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacja zawartych
umów.
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