Bank Spółdzielczy w Suwałkach
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dla Dostawców
Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje Pana/Panią o przetwarzaniu
danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust.
1 i ust.2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”).
Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które mogą
zbierać pracownicy Banku Spółdzielczego w Suwałkach, gdy podejmują
kontakt z dostawcą/kontrahentem lub zawierają z nim umowę/składają
zamówienie.
W celu prowadzenia działalności, Bank Spółdzielczy w
Suwałkach przetwarza informacje identyfikujące osoby fizyczne, w tym
informacje o osobach współpracujących z Bankiem.
Bank Spółdzielczy w Suwałkach podejmujący kontakt z
dostawcą/kontrahentem, zawierający z nim umowę lub składający
zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tym
procesie, co oznacza, iż decyduje on o celach, w jakich te dane są
wykorzystane i o sposobach przetwarzania.
I.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Bank Spółdzielczy w Suwałkach z siedzibą przy ul. Utrata 4, 16400 Suwałki, jest Administratorem Pani/Pana danych
osobowych.
II.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bssuwalki.pl, pod
numerem telefonu 87 565 00 77 lub pisemnie na adres naszej
siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
III.
ZAKRES INFORMACJI
W niniejszej klauzuli Bank Spółdzielczy informuje o wszelkich
formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób
fizycznych będących:
a) dostawcami/kontrahentami, w tym potencjalnymi Banku
Spółdzielczego w Suwałkach
b) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach
wystawienie lub realizacji faktur.
IV.
DANE PODAWANE PRZEZ
DOSTAWCÓW/KONTRAHENTÓW
W związku ze współpracą pomiędzy Panią/Pana a
Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach, mogącą polegać przede
wszystkim na świadczeniu usług przez Panią/Pana lub
organizację reprezentowaną przez Panią/Pana, dostarczaniu
towarów do Banku lub współpracy przez podmioty
pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Panią/Pana
dane osobowe takie, jak:
a) imię i nazwisko, firma. Adres prowadzenia działalności
gospodarczej oraz adresy korespondencyjne
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP
lun REGON)
c) numer PESEL
d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub nr telefonu/faksu
e)
stanowisko zajmowane przez Panią/Pana w ramach
organizacji
f) specyficzne numery identyfikacyjne, niebędące nadawane
powszechnie (np. numer identyfikacji służbowej)
g) nr rachunku bankowego
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio
pomiędzy Panią/Panem a Bankiem Spółdzielczym, podanie
danych, określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne
dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy
Panią/Panem a Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach. W
przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z
Bankiem, podanie danych osobowych może być Państwa
obowiązkiem służbowym.
Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości wykonania powyższych działań przez Bank
Spółdzielczy w Suwałkach (np. brak możliwości zrealizowania
płatności w przypadku niepodania numeru konta bankowego).
V.

DANE POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

VI.

Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać z publicznie
dostępnych źródeł, takich rejestry przedsiębiorców CEIDG lub
KRS, w celu weryfikacji informacji. Zakres przetwarzanych
danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych
dostępnych publicznie w rejestrach.
Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać również
od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub którego są
Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych
obejmuje, w takim przypadku informacje konieczne dla realizacji
zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych
lub stanowiska służbowego.
PODSTAWY
PRAWNE,
CEL
I
OKRESY
PRZETWARZANIA DANYCH
1) Podstawy prawne przetwarzania danych
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wspólnych
zobowiązań umownych wobec
Państwa, jeżeli są Państwa
stroną umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z
naszych obowiązków prawnych
c) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych
interesów Banku Spółdzielczego. Należy pamiętać, że podczas
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie Bank stara się
zachować równowagę pomiędzy swoim uzasadnionym interesem
a Państwa prywatnością.
Za „uzasadnione interesy uważa się w szczególności:
- zawieranie i realizacja umów
- ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach
prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi
roszczeniami
- weryfikacja w rejestrach publicznych
- kontakt z Panią/Panem, w tym prowadzenie wewnętrznych
rejestrów dostawców/kontrahentów służących umożliwieniu
kontaktu z Państwem.
2) Cele i okresy przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w
zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest
to niezbędne.
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VII.

OKRES
PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA
Okres
trwania
umowy
pomiędzy
dostawcą/kontrahentem Banku Spółdzielczego
w Suwałkach.
Okres trwania umowy pomiędzy podmiotem
zatrudniającym daną osobę a Bankiem lub do
momentu ustania zatrudnienia takiej osoby

Okres wskazany w przepisach; 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym miało miejsce
np. wystawienie faktury. Rozwiązanie umowy
etc.

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być
przechowywane przez Bank Spółdzielczy w Suwałkach dla celów
ustalania lub dochodzenia przez Bank roszczeń cywilnoprawnych
w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi
roszczeniami- przez odpowiednie okresy przedawnienia takich
roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia
zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
PPRAWA PRZYSŁUGUJĄCE
DOSTAWCOM/KONTRAHENTOM
Każda osoba ma dostęp do swoich danych osobowych
przetwarzanych przez Bank Spółdzielczy w Suwałkach. Jeżeli
uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa
osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć
wniosek o ich sprostowanie (wniosek dostępny na stronie
internetowej
Banku
Spółdzielczego
w
Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach
www.bssuwalki.pl) lub skontaktować się bezpośrednio z
Inspektorem Ochrony Danych naszego Banku.
Ponadto mają Państwo prawo do:
a) wycofania Państwa zgody, w przypadku, gdy Bank
Spółdzielczy w Suwałkach uzyskał taką zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie
naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego
przed wycofaniem);
b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w
przypadkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu RODO;
c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych
osobowych w przypadkach określonych w Ogólnym
Rozporządzeniu RODO;
d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych
(w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest
w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych
interesów Banku Spółdzielczego w Suwałkach.
e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych
przekazanych do Banku Spółdzielczego w Suwałkach w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do
odczytu maszynowego formacie oraz żądania przesyłania takich
danych osobowych do innego administratora danych osobowych,
bez utrudnień ze strony Banku i z zastrzeżeniem własnych
zobowiązań dotyczących poufności.
Bank Spółdzielczy w Suwałkach będzie weryfikował Państwa
wnioski, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak
pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego;
przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Bank
Spółdzielczy w Suwałkach przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o
powiadomienie, zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.
Jednocześnie istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu
ochrony danych osobowych.
Organem Właściwym do zgłaszania naruszeń dotyczących ochrony danych
osobowych jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Dane
adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193
Warszawa. Infolinia: 606-950-000. WWW.UODO.GOV.PL.

