
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Banku Spółdzielczego w Suwałkach 

(Dla Dostawców) 
 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje Panią/Pana 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 jego pracownikami, a także 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. 

1. Administrator danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach z siedzibą przy ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki, jest Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).  

2. 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, lub pisemnie na adres naszej 

siedziby wskazany w ustępie 1. 

3. Zakres informacji. 

W niniejszej klauzuli Bank informuje o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu 

do osób fizycznych będących: 

a) dostawcami/kontrahentami Banku, 

b)  innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach, wykonania umowy, wystawienie lub realizacji 

faktur. 

4. Dane podawane przez dostawców/kontrahentów. 

W związku ze współpracą pomiędzy Panią/Panem a Bankiem, polegającą przede wszystkim na świadczeniu 

usług przez Panią/Pana lub organizację reprezentowaną przez Panią/Pana w dostarczaniu towarów do Banku 

lub współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe 

takie, jak: 

a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy 

korespondencyjne  

b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub 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, podanie danych, 

określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy 

pomiędzy Panią/Panem a Bankiem. 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 (np. brak 

możliwości zrealizowania płatności w przypadku niepodania numeru konta bankowego). 

5. Dane pozyskiwane z innych źródeł. 

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. 

6. Podstawy prawne, cel i okresy przetwarzania danych.  

a) zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o świadczenie usług, w związku z którą dane zostały 

pozyskane, przez okres obowiązywania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b),,RODO”,  

b) dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Banku, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) „RODO”, do czasu upływu terminów przedawnienia 

roszczeń jemu przysługujących, wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w innych 
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ustawach szczególnych. Uzasadnionym interesem administratora jest niezbędność do ustalania, 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 

c) podatkowym, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) „RODO”, 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy 

wynikający z rozliczenia zawartej umowy oraz w celach rachunkowych, na podstawie przepisów o 

rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym 

operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, 

spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

7. Odbiorcy danych. 

Pani/Pana  dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom: 

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie 

zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

b) kancelariom i radcom prawnym, 

c) upoważnionym pracownikom Banku Spółdzielczego w Suwałkach,  

d) organom państwowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, oraz innym na podstawie 

przepisów prawa, 

8. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z „RODO” przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO) 

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO) 

c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO) 

d) prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO) 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (art. 21 RODO) 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) „RODO”), przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie 

przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w 

stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które 

są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne 

Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo 

do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.  

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 RODO) 

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. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

 Bank nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. 

        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

11. Obowiązek podania danych osobowych. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak  będzie stanowił przeszkodę w 

zawarciu oraz realizacji umowy z  Bankiem Spółdzielczy w Suwałkach. 
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