
KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla: 

Członków Banku 
 

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”):  

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. Cele i podstawy przetwarzania. 
 Bank będzie przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w celu: 

1) podjęcia niezbędnych działań związanych z złożeniem przez Panią/ Pana deklaracji członkowskiej oraz przyjęciem w 
poczet członków Banku, a także realizacją uprawnień i obowiązków członka w zakresie w jakim wynikają one ze Statutu 
Banku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b  

2) 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. min. Ustawy Prawo Spółdzielcze, 

3) 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. min. Ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych oraz Ustawy Prawo Bankowe, 

4) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych w odniesieniu do kandydatów i członków Rady 
Nadzorczej Banku (w przypadku zgłoszenia przez Panią/Pana kandydatury na członka rady Nadzorczej Banku), tj. min.: 
- art. 22 aa Ustawy Prawo Bankowe, 
- Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w celu wypełnienia obowiązków w zakresie sporządzania 
dokumentacji podatkowej, 
- Dyrektywy CRD IV Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i 
firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/W,  
- Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji 
członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, 

5) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, 
obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacji praw  i obowiązków wynikających z statutu, oraz 
ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa (monitoring wizyjny).  

4. Okres przechowywania. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania Państwa członkostwa oraz dla celów wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji 
i wypełnianie względem Państwa 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.  Dane w 
zakresie monitoringu wizualnego – przez okres do 3 miesięcy od momentu nagrania.  
5. Odbiorcy danych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Banku oraz podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym  organy administracji publicznej, urzędy, komornicy 
oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. kancelarie i radcowie prawni, 
podmioty świadczące usługi informatyczne.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z „RODO” przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO), 
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO), 
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO), 
4) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na 
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”; 

5) prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO), 
6) 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) „ROD”), 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 
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niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do 
sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.  

7) 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. 

7. Źródło pochodzenia danych. 
Pani/Pana dane osobowe Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
Bank nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega 
na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy, sytuacji 
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji.  

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. 
Bank nie przekazuje Pani/Pana danych do organizacji międzynarodowych i nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych 
podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

10. Obowiązek podania danych osobowych. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak będzie przeszkodą w przystąpieniu do Banku 
jako jego Członek.  
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