
 

 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie 

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.)) – zwane daje RODO- informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Cycowie, z siedzibą w Cycowie przy ul. 

Chełmskiej 14, 21-070 Cyców; 

2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bscycow.pl, pod nr telefonu 82 5677390 lub pisemnie na adres naszej 

siedziby tj.: Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem do Banku na podstawie złożonej deklaracji 

członkowskiej w następujących celach: 

a) wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków spółdzielni, zgodnie z 

art.6 ust. 1 lit c RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. m.in. ustawy z dnia 16 września 

1982r. Prawo spółdzielcze 

b)  wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków banku, zgodnie z art.6 

ust. 1 lit c RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. m.in. ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 

c) wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych w odniesieniu do kandydatów i członków 

Rady Nadzorczej Banku (w przypadku zgłoszenia Pani/Pana kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku), tj. 

m.in.: 

➢ Dyrektywy CRD IV Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie 

warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 

➢ art. 22aa. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 

➢ Wytycznych Europejskiego urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie oceny 

kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, 

➢ Art. 9a i 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w celu 

wypełnienia obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej 

d) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. f) RODO, tj. w celu 

ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, bez podania danych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł przystąpić do Banku 

jako jego członek. 

5. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego  i obejmuje: dane osobowe, PESEL,  dane teleadresowe, dane kontaktowe, 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania Pani/Pana członkostwa oraz dla celów 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku- przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom 

przechowywania dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana 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. 

7. Bank będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych 

osobowych w imieniu i na rzecz Banku. Ponadto Bank będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o 

ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

9. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu; 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo żądania usunięcia danych (prawo bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

d) prawo żądania  ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

e)  prawo do przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

 

 

                                                                                        …………………………………………………………………… 

                                                                                                               (miejscowość, data, podpis)  
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