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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W 
MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH 

OSOBOWYCH TZW. RODO 
 

W związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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), (dalej: RODO), 
Bank Spółdzielczy w Chynowie przedstawia informację o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących następującej 
kategorii osób fizycznych: 

1. klientów, 
2. pełnomocników lub reprezentantów klientów, 
3. osób kontaktujących się z bankiem w jakichkolwiek sprawach, 
4. osób odwiedzających siedzibę lub oddziały banku, 
5. osób działających w imieniu kontrahentów świadczących usługi na rzecz banku, 
6. członków banku spółdzielczego. 

I. Administrator 

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Chynowie ul. Główna 62 05-650 Chynów, zarejestrowany w Sądzie 
Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000065080, NIP 797-12-50-312, REGON 000508276, tel. 48) 6614212, zwany dalej „Bankiem”  

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Karol Sadurski, z którym można się skontaktować poprzez adres 
poczty elektronicznej: iod@bschynow.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych.  

III. Kategorie danych osobowych 

Bank przetwarza następujące kategorie danych: 

1. dane identyfikacyjne, 
2. dane kontaktowe, 
3. dane adresowe, 
4. dane finansowe, 
5. identyfikatory, 
6. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, 
7. dane dotyczące działalności zawodowej lub gospodarczej, 
8. dane audiowizualnych, 
9. dane techniczne i dotyczące wyszukiwania na stronie internetowej. 

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach: 

1. wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z 
zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na żądanie klienta lub osób 
reprezentujących klienta, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów o produkty o charakterze 
kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) lub 6 ust. 1 lit. c)lub art. 6 ust. 1 lit. f)RODO, 

2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania 
decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 
zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, 

3. stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
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4. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

5. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO, 

6. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy 
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO, 

7. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO, 

8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku 
z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

9. realizacji zadań wynikających z faktu posiadania statusu banku spółdzielczego, w szczególności w stosunku do 
członków banku spółdzielczego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest 
odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

10. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku oraz usług elektronicznych świadczonych przez Bank, w tym 
bezpieczne i prawidłowe wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony – podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

11. przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów 
finansowych w ramach oferowania klientom instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - 
jeżeli charakter zawieranej umowy z Bankiem wymaga dokonania takiej oceny - podstawę prawną stanowią przepisy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze, w tym zakresie Bank może dokonywać 
profilowania – w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie usług inwestycyjnych 
i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z potrzebami i celami – podstawą 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

12. wykonywania obowiązków wynikających z prawa podatkowego, prawa spółek oraz przepisów prawa dotyczących 
obrotu instrumentami finansowymi, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów, które dotyczą 
przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania 
bezpieczeństwa transakcji wykonując w tym zakresie obowiązki identyfikacji i weryfikacji lub monitorowania 
stosunków gospodarczych (np. przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa usług płatniczych) – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym 
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

13. wykonywania obowiązków, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy lub instytucje – podstawą 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

14. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Banku. Dotyczy to 
również monitoringu placówek Banku – z zachowaniem prywatności i godności osób – podstawą przetwarzania 
danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

15. zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a 
z zasad i polityk przyjętych przez Bank – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO, 

16. zawarcia i wykonania umów z osobami reprezentującymi klientów lub kontrahentów – podstawą przetwarzania 
danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

17. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań od decyzji Banku - podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) lub 6 ust. 1 lit. c)lub art. 6 ust. 1 lit. f)RODO, 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane lub od przepisów prawa lub zgód i 
innych oświadczeń osób których dane dotyczą. Zasadniczy okres przetwarzania danych nie przekracza okresu archiwizacji 
dokumentacji, który wynosi 6 (sześć) lat, z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, 
chyba, że przepisy prawa przewidują inny okres. Poniżej wskazujemy główne cele i odpowiadające im okresy przetwarzania 
danych. Informacje o pozostałych okresach przetwarzania danych przekazywane są w odrębnych klauzulach informacyjnych 
dedykowanych poszczególnym celom przetwarzania. 

Bank będzie przechowywał dane osobowe: 

1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia 
własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami; 

2. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku 
wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, 
przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania; 
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3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia 
zobowiązania; 

4. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana 
sprzeciwu; 

5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania umowy – do momentu 
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu; 

6. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu 
od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody; 

7. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu; 

8. Dane osobowe członka banku przechowywane będą przez okres w którym posiada on status członka banku i 
korzystania z przysługujących praw i obowiązków, a po upływie tego okresu przez okres niezbędny do określenia, 
ustalenia lub dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. W 
przypadku przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozliczenia kosztów i przyznanych 
należności ich okres przechowywania będzie wynosił 5 lat ze względu na rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych 
wynikających z przepisów podatkowych. 

9. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują 
bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających; 

10. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez 
Panią/Pana sprzeciwu 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 

1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od 
Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków 
Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System 
Ochrony); 

2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą 
umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, Fiserv Polska S.A..; 

3. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie); 

4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu i na rzecz Banku w związku 
z dostarczanymi usługami na podstawie zawartych z Bankiem odpowiednich umów; 

5. podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej; 
6. podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych. 

Dostęp do danych członka banku mogą mieć następujący odbiorcy danych:  
1. upoważnieni pracownicy Administratora i członkowie jego organów oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, 

którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych 
dla Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności podmioty obsługujące systemy 
informatyczne, wykonujące usługi audytorskie, doradcze, prawne. 

2. podmioty i organy administracji publicznej, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane 
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

3. podmioty uczestniczące w procesach związanych z działalnością bankową oraz  pełnieniem funkcji członka banku.   

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy 
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z 
Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym 
profilowaniem. Tego rodzaju przypadki mogą wystąpić w następujących sytuacjach: 
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1. dokonywaniu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie 
danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia 
transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, 
przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych 
deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania 
stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy 
ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; 
skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest 
zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy; 

2. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji 
o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę 
nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według 
kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, 
sposobu jej autoryzowania. 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Banku z następujących praw: 

1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii (art. 15 RODO), 
2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
3. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich 

usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
4. prawa do przenoszenia danych, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest udzielona zgoda osoby, której dane 

dotyczą lub zawarta umowa będąca podstawą przetwarzania, a dane te przetwarzane są w sposób automatycznych 
(art 20 RODO). W takiej sytuacji osoba ma prawo do otrzymania od Banku tych danych w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania bezpośredniego 
przeniesienia tych danych przez Bank innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe. 

5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, w szczególności gdy podstawą 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, 

6. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyn i bez wpływu na zgodność z 
przetwarzaniem którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – w przypadku gdy podstawą 
przetwarzania danych jest udzielona zgoda na ich przetwarzanie, 

7. prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

IX. Źródło pochodzenia danych 

Najczęściej dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. 
Niektóre jednak dane mogą pochodzić z innych źródeł np. z biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej S.A., 
Związku Banków Polskich, Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na 
ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorców, 
pracodawców, w tym stron umów zawieranych z Bankiem. 
Niektóre dane przedsiębiorców Bank pozyskuje ze źródeł publicznych: z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Dane osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz pozyskiwane są zarówno od 
przedsiębiorców, jak i z wyżej wymienionych źródeł.  
 
X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych 
z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do 
organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

XI. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne dla rozpatrzenia wniosku o produkt 
oferowany przez Bank, zawarcia i realizacji umowy, ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z 
wykonywaniem czynności bankowych oraz świadczenia usług przez Bank, w tym usług elektronicznych, marketingowych, 
informacyjnych i tak np. w przypadku rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez 
Bank, niepodanie danych skutkuje tym, że Bank nie będzie miał możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez 
Bank lub usługę świadczoną przez Bank i zmuszony będzie odmówić świadczenia współpracy. 
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W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby posiadać status członka banku oraz wykonywać związane z tym prawa 
i obowiązki. Podanie danych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania statusu 
członka banku.   
Aby Bank mógł spełnić swoje obowiązki wynikające m.in. z przepisów RODO lub w ramach realizacji czynności bankowych 
wymagane jest dostarczenie Bankowi niezbędnych informacji i dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia Banku 
o wszelkich zmianach. 
Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych informacji i dokumentów, Bank nie będzie mógł zawrzeć z Państwem ani 
realizować umów oraz prowadzić Państwa obsługi. 
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Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw w zakresie danych osobowych w Banku 
Spółdzielczym w Chynowie 

 

Klient indywidualny, Klient instytucjonalny, osoba której dane dotyczą  Banku Spółdzielczego w Chynowie jest 
uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a 
Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad: 

1. Pan/Pani może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.  

2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Panią/Pana lub osobę działającą w jego imieniu:  

a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,  

b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może 
zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor RODO 
poinformuje Panią/Pana listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,  

c) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, Inspektor RODO niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 
miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi 
do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.  

3. Pani/Pan może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku 
dostępny jest na stronie internetowej Banku (https://bschynow.pl/) lub w Placówce Banku. Wniosek powinien 
zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.  

4. Pani/Pan może złożyć wypełniony wniosek w Placówce Banku.  

5. Placówka Banku obsługuje wniosek w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji klientowi), 
prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku 
pozostałych praw klienta, obsługę wniosku realizują wyznaczeni pracownicy. 

6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Pani/Pana.  

7. Pani/Pan uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi 
przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.  

8. Bank udziela odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

9. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.  

10. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych 
Osobowych.  

11. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Banku  lub z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bschynow.sgb.pl 

Załączniki : 

1. Wniosek Realizacja praw.  
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do innego administratora 
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Wniosek Realizacja praw  

(osoby, której dane dotyczą) zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) 

Proszę o czytelne wypełnienie wniosku (drukowanymi literami) i wstawienie znaku X we właściwym kwadracie  
( - polu wyboru).  

Informacja o kliencie (osobie, której dane dotyczą)  

1 Dane personalne:  

Imię/imiona……………………………………………………Nazwisko…………………………………………. 

Numer ewidencyjny PESEL ………………………………………………………….……………………..……… 

Dokument tożsamości /dowód osobisty/paszport/karta stałego pobytu/ Seria nr.……………………………..…… 

 

2 Miejsce zamieszkania:  

a) Adres stałego zamieszkania  

Ulica ……………………………….….……………. Nr domu ……………....……… Nr lokalu………………… 

Miejscowość ……….……………………………..………Poczta ……………..……………………………….…. 

Kod pocztowy ………………………………………............Kraj ………………………………………………… 

Nr. telefonu …………………..……………………… E-mail ………………..……………………………………  

b) Adres korespondencyjny (podać jeżeli inny niż adres zamieszkania)  

Ulica ……………………………….….……………. Nr domu ……………....……… Nr lokalu………………… 

Miejscowość ……….……………………………..………Poczta ……………..……………………………….…. 

Kod pocztowy ………………………………………............Kraj ………………………………………………… 

3. Rodzaj wnioskowanej informacji:  

a)  prawo do informacji (obowiązek informacyjny)  

b)   cofnięcie zgody na: 

 otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, w szczególności 
o promocjach, konkursach i loteriach oraz o nowych i aktualnych produktach Banku za 
pośrednictwem: kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany nr telefonu oraz 
poczty elektronicznej   

 przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu 
produktów własnych po okresie obowiązywania umowy zawartej z Bankiem TAK, NIE 
(zaznaczone -  nie) 

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

c)  sprostowanie danych; proszę o podanie rodzaju danych osobowych podlegających 
sprostowaniu lub uzupełnieniu oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających żądanie lub złożenie 
dodatkowego oświadczenia:  
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………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
d)   ograniczenie przetwarzania; proszę o uzasadnienie ograniczenia sprzeciwu: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

e)  sprzeciw; proszę o podanie wobec jakiego celu przetwarzania klient wnosi sprzeciw i podanie 
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją:  

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

f)  kopia danych osobowych klienta podlegających przetwarzaniu przez Bank;  proszę o podanie 
danych teleadresowych (adres e-mail), dane otrzyma Pani/Pan od nas w szyfrowanym mailu 

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

g)  usunięcie danych  

h)  prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na  zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowanie;  

i)  przeniesienie danych; proszę o podanie danych teleadresowych nowego administratora danych:  

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

Uwaga:  W celu realizacji prawa do przeniesienia danych niezbędne jest złożenie przez klienta „Oświadczenia 
klienta o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do innego administratora” 

 

Informacje dodatkowe  (należy zaznaczyć właściwe kwadraty X):  

1.  posiadacz rachunku w Banku Spółdzielczego w Chynowie, współposiadacz rachunku, użytkownik 
systemu bankowości elektronicznej, użytkownik karty bankomatowej, posiadacz jakiegokolwiek produktu 
bankowego lub wnioskujący o posiadanie jakiegokolwiek produktu bankowego,  

2.  pracownik / były pracownik Banku Spółdzielczego w Chynowie,  

3.  osoba związana kiedykolwiek z Bankiem Spółdzielczym w Chynowie umową cywilnoprawną: umowa 
zlecenie, umowa o dzieło,  

4.  osoba nieposiadająca rachunku bankowego, np. zapisobiorca (osoba upoważniona do rachunku na 
wypadek śmierci), spadkobierca,  

  

 

 

Data i podpis klienta:………………………………… 

Miejscowość: ……………………………………….. 

Podpis i pieczątka pracownika Banku: ………………………….……. 

Data: ……...…………………………………………………………… 
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Objaśnienia do pkt 3:  

a) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od Banku informacji o: administratorze, Inspektorze ochrony danych, celu przetwarzania, 
podstawach prawnych przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe 
zostały lub zostaną ujawnione, planowanych okresach przetwarzania danych osobowych, o przysługujących prawach (prawo do sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 
o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

b) W przypadku cofnięcia zgody na cele marketingowe Bank przestanie przetwarzać dane osobowe w tym celu.  
c) W przypadku sprostowania danych, klient proszony jest o podanie zakresu danych podlegających sprostowaniu lub uzupełnieniu oraz podstawy 

sprostowania. Bank zrealizuje prawo po przedstawienie przez klienta dokumentów potwierdzających żądanie lub po złożeniu dodatkowego 
oświadczenia.  

d) W tym przypadku Bank ograniczy przetwarzanie danych osobowych klienta do czasu weryfikacji uzasadnienia. W tym czasie Bank będzie jedynie 
przechowywał dane osobowe i nie będzie przetwarzał ich w celach marketingowych. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Bank poinformuje 
o tym osobę, której dane dotyczą, a która zażądała ograniczenia;  

e) Prawo do sprzeciwu Bank zrealizuje zgodnie ze wskazanym we wniosku celem przetwarzania po podaniu przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 
klienta. W tym przypadku Bank rozpatrzy sprzeciw i nie będzie przetwarzał danych w celach marketingowych (automatycznie wycofa zgodę na cele 
marketingowe).  

f) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu przez Bank. W tym przypadku klient otrzyma 
kopię danych osobowych zawartych w kartotece klienta.  

g) Prawo do usunięcia danych zostanie zrealizowane przez Bank z uwzględnieniem celów przetwarzania oraz okresów przechowywania danych 
wynikających w z zasad retencji danych osobowych opracowanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

h) Prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowanie, Bank zrealizuje z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 22 RODO, tzn. decyzje będą podejmowane przez pracownika Banku.  

i) Prawo do przeniesienia danych Bank zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Kodeksem dobrych praktyk w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe. Prawo do przeniesienia zostanie zrealizowane po złożeniu przez klienta 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do innego administratora. Dane zostaną przeniesione na informatycznym nośniku danych 
w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. xml. Przeniesione zostaną dane, które klient dostarczył Bankowi. 
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Oświadczenie klienta o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych  

do innego administratora 

Proszę o czytelne wypełnienie wniosku (drukowanymi literami) i wstawienie znaku X we właściwym kwadracie  
(  - polu wyboru).  

A. Dane personalne:  

Imię/imiona……………………………………………………Nazwisko………………………………………… 

Numer ewidencyjny PESEL ………………………………………………………….……………………..……… 

Dokument tożsamości /dowód osobisty/paszport/karta stałego pobytu/ Seria nr.……………………………..…… 

B. Miejsce zamieszkania:  

1. Adres stałego zamieszkania  

Ulica ……………………………….….……………. Nr domu ……………....……… Nr lokalu………………… 

Miejscowość ……….……………………………..………Poczta ……………..……………………………….…. 

Kod pocztowy ………………………………………............Kraj ………………………………………………… 

Nr. telefonu …………………..……………………… E-mail ………………..……………………………………  

 

2. Adres korespondencyjny (podać jeżeli inny niż adres zamieszkania)  

Ulica ……………………………….….……………. Nr domu ……………....……… Nr lokalu………………… 

Miejscowość ……….……………………………..………Poczta ……………..……………………………….…. 

Kod pocztowy ………………………………………............Kraj ………………………………………………… 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie moich danych osobowych do innego administratora: 

Pełna nazwa administratora:  

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres administratora (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku): 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data i podpis klienta:………………………………… 

Miejscowość: ……………………………………….. 

Podpis i pieczątka pracownika Banku: ………………………….……. 

Data: ……...……………………………………………………………
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Część J – Wzór - KLAUZULA INFORMACYJNA ODBIORCY PRZELEWÓW BANKOWYCH 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ODBIORCY PRZELEWÓW BANKOWYCH 
 

Bank Spółdzielczy w Chynowie, dokłada wszelkich starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek 
informacyjny względem osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych 
osobowych bezpośrednio od osoby której one dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w 
art. 13 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) w momencie zbierania tych danych. 
 
Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, 
której one dotyczą, ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne 
informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po 
pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą. 
 
Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, 
dbając aby podejmowane były odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione 
interesy osoby, której dane dotyczą, Bank udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej. 
 
Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje 
się bezpośrednie realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO: Informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych odbiorców przelewów bankowych 
  
I. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Chynowie ul. Główna 62 05-650 Chynów, zarejestrowany 

w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000065080, NIP 797-12-50-312, REGON 000508276, tel. 48) 6614212, zwany 
dalej „Bankiem”   

II. Inspektor Ochrony Danych kontakt - iod@bschynow.sgb.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

III. Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących 
jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: iod@bschynow.sgb.pl, lub 
pisemnie Bank Spółdzielczy w Chynowie, ul. Główna 62, 05-650 Chynów. 

IV. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:  
• Dane osobowe odbiorców przelewów będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy 

zawartej pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zlecił wykonanie przelewu na rzecz odbiorcy. 
V. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który 

przekazał dane, a także prawnie uzasadnione interesy Banku, związane bezpośrednio z możliwością 
wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.  
• Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, 

zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym,  realizację ewentualnych postępowań 
reklamacyjnych. 

• Ponadto Bank będzie przetwarzał dane także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych 
przez przepisy prawa, w tym wynikających w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub przepisów podatkowych. Podstawę przetwarzania w tym 
zakresie stanowią wskazane przepisy prawa. 

VI. Kategorie danych osobowych  
• Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe, a także dane 

finansowe (w tym numer rachunku bankowego odbiorcy i kwota przelewu), oraz inne dane dotyczące 
danego przelewu (takie jak data operacji, czy tytuł przelewu). 

VII. Odbiorcy danych  
• Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych takim jak izby rozliczeniowe lub inne 

podmioty prowadzące rozliczenia lub rozrachunek, jak również podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

• Dane mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora (np. podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem) 

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy  



 
 

3 
 

• Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców 
systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony 
danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul 
ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli 
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych. 

IX. Okres przechowywania danych  
• Dane osobowe odbiorców przelewów będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

wskazanych powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku 
stanowiących podstawę tego przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń 
wynikających z umowy zawartej pomiędzy Bankiem, a podmiotem zlecającym przelew. 

X. Prawa osoby, której dane dotyczą  
• Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, której dotyczą dane Bank dostarczy 
kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania jej danych osobowych, który zostanie przez Bank rozpatrzony. 

• W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z 
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

• wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

XI. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe odbiorcy przelewu są udostępniane Bankowi przez 
podmiot zlecają  


