
 

 
 

 

Klauzula Informacyjna  

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 2016r.), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-

Zdrój. 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju jest pracownik dostępny pod adresem 

iod@bsjastrzebie.pl lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej. 

 

3. Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 

1) w celu zorganizowania i przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli Banku w dniu 18 czerwca 2021  roku, przy czym 

podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze statutu Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; 

2) w celach archiwalnych (dowodowych), w celu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora w trybie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 
 

4. Bank będzie przetwarzał następujący rodzaj Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nazwisko rodowe,  adres i 

miejsce zamieszkania, adres e-mail, pesel oraz telefon kontaktowy; 
 
 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w drodze elektronicznej i papierowej. 

 

6. Udostępnianie danych. 

W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, Pani/Pana danych osobowe mogą być 

udostępniane przez Administratora innym podmiotom wyłącznie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

podwykonawcom Administratora, np. firmom prawniczym, informatycznym oraz innym podmiotom na podstawie podpisanych z 

nimi przez Administratora umów powierzenia. 
 

7. Okres przetwarzania danych. 

1) dane osobowe, dla których przesłanką przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze statutu Banku, 

będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku członkostwa w spółdzielni; 

2) dane osobowe, dla których przesłanką przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, będą 

przetwarzane do czasu ustania takiego obowiązku, przy czym obowiązek ten wynika bezpośrednio z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

3) dane osobowe, dla których przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, będą przetwarzane 

przez okres, w którym Administrator będzie w stanie wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec 

interesów lub podstawowych prawa i wolności osób, których dane dotyczą; 
 

8. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  

1) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  

2) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  
 

 

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.  
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