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KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JORDANOWIE 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/ WE, (dalej: Rozporządzenie RODO), które będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 r. informujemy o sposobie i 

celu, w jakim Bank Spółdzielczy w Jordanowie przetwarza Państwa dane osobowe (dalej: Dane), a także o przysługujących Państwu  

prawach związanych z ochroną danych. 

 

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Jordanowie, z siedzibą w Jordanowie, przy ul. Rynek 44,                

34-240 Jordanów zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000128861, REGON 000499933, NIP 7350019736 (dalej również 

jako „Bank”).  

Z administratorem można się skontaktować:  

1) pisemnie, kierując korespondencję pod wskazany wyżej adres, 

2) telefonicznie, pod numerem: +48 18 26 74 515, 

3) e-mailowo pod adresem: jordanow@bsjordanow.pl 

4) za pomocą formularza kontaktowego pod adresem: https://www.bsjordanow.pl 

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

 

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Panią Joannę Oczkowską, z którą można się skontaktować: 

a) pisemnie, kierując korespondencję na adres: 34-240 Jordanów, ul. Rynek 44 z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”, 

b) e-mailowo pod adresem: iod@bsjordanow.pl 

c) telefonicznie pod numerem 18 26 74 515 wew. 121 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych.  

 

 

3. PODSTAWY PRAWNE i CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Jordanowie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia RODO 

i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach: 

a) przedstawienia ofert produktów i usług Banku, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub art. 6 ust. 1 lit.  b i f 

Rozporządzenia RODO, 

b) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem i jej realizacji, w tym profilowania pod kątem badania zdolności 

kredytowej i analizy ryzyka na podstawi art. 6 ust. 1 lit. a i b  Rozporządzenia RODO, 

c) zarządzania przez Bank ryzykiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia RODO, 

d) realizacji przez Bank obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa 

regulujących działalność Banków  związku z prowadzeniem działalności bankowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e 

Rozporządzenia RODO, 

e) marketingu bezpośredniego i promocji produktów własnych oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym 

w celach analitycznych i profilowania,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia RODO, 

f) marketingu bezpośredniego i promocji produktów podmiotów współpracujących z Bankiem, w tym w celach analitycznych i 

profilowania,  na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana,  

g) dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO, 

h) zapobiegania oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, 

zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających w tym 

rozpatrywania skarg i reklamacji klientów Banku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia. RODO, 

i) stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. RODO,  
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j) administracji wewnętrznej Banku, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania 

wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. 

 

 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych w celu: 

a) wykonania umowy zawartej z Panią/Panem,  

b) wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego. 

 

Pani/Pana dane mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. 

 

Państwa dane mogą być udostępnione w szczególności: 

a) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych 

lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

b) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na 

rzecz Banku, 

c) podmiotom, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, w tym podmiotom o 

których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, 

d) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, 

e) podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty, 

f) podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia. 

 

Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Banku m.in. dostawcom usług IT, 

podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności Banku, agentom, kancelariom prawnym - przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku oraz pod warunkiem zachowania 

tajemnicy zawodowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa).  

 

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (poza Europejski Obszar Gospodarczy) 

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przewarzania, tj. przez okres.: 

1) obowiązywania zawartej z Bankiem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie w związku z obowiązkiem 

prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

2) niezbędny do dochodzenia przez Bank ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, bądź do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,   

3) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych 

umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank, 

4) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i 

na rzecz podmiotów współpracujących z Bankiem, 

5) w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego 

w oparciu o zgłoszone  przez Państwa żądanie, 

6) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia 

przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 

danych. 

7) obowiązywania udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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8) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody 

na takie przetwarzanie danych osobowych. 

 

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do swoich danych,  

b) prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, 

c) wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

d) żądania przeniesienia dostarczonych Bankowi przez Panią/Pana danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w celu 

zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku 

Pani/Pana danych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać 

te dane innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa Banku, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.  

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Bank danych w zakresie w jakim podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku. W szczególności 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w sytuacji przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego 

oraz profilowania.  

 

Na Pani/Pana wniosek Bank dostarczy kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za każdą następną kopię, o 

które się Pani/Pan zwróci Bank może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.  

  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych, których 

dane kontaktowe podane zostały powyżej.  

 

 

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH  

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej 

klauzuli informacyjnej .  

 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z 

Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie 

danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z 

Bankiem.  

 

9. ŹRÓDŁA I ZAKRES DANYCH POZYSKIWANYCH OD PODMIOTÓW TRZECICH  

 

Większość przetwarzanych przez Bank danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności Klienta.  

 

Część danych może pochodzić m.in. z: 

a) Biura Informacji Kredytowej (BIK) w zakresie informacji dotyczących Pani/Pana zobowiązań finansowych, w zakresie jakim 

są one potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych,  

b) Biur Informacji Gospodarczej Info Monitor w zakresie informacji gospodarczej o zadłużeniu, 

c) Związku Banków Polskich, w zakresie informacji dotyczących zobowiązań finansowych,  

d) Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, 

e) od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie,  

f) od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), 

g) z publicznych ewidencji i rejestrów.  
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10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji (tj. bez wpływu człowieka). Na przykład, po złożeniu wniosku kredytowego następować może automatyczny 

proces oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia z Baniem umowy, a następnie automatycznie będzie wydawana decyzja 

kredytowa. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących zaciągniętych zobowiązań, uzyskiwanych 

dochodów, posiadanego majątku, wieku, historii wpływów środków pieniężnych na rachunki bankowe, historii kredytowej, przyznanej 

przez BIK oceny punktowej. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie zdefiniowanego zestawu reguł i algorytmów według opisanego 

i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę 

Pani/Pana zdolności kredytowej. W wyniku profilowania Bank ocenia prawdopodobieństwo, czy jest Pani/Pan w stanie spłacać swoje 

zobowiązanie. Konsekwencją dokonanego badania jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia 

umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej (przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).  

 

Warunki dotyczące usług określane są każdorazowo w dokumentacji związanej z daną usługą, np. umowie, regulaminie czy zasadach 

związanych z ich świadczeniem. 

 

 

 

 


