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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia 
zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jednocześnie informuje, iż: 

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank 
Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. 3 Maja 32, kod pocztowy 07-300 
(dalej ADO lub Bank). 

2) W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ADO zachęca do kontaktu 
z Inspektorem Ochrony Danych (dalej IOD), którym jest Dariusz Jastrzębski. Z IOD można skontaktować się za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@bsostrowmaz.pl lub pisemnie na adres ADO z pkt. 1. 

3) ADO zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane osobowe. Mogą to być dane: klientów lub ich 
pracowników/współpracowników, beneficjentów rzeczywistych klientów oraz ich poręczycieli, kontrahentów ADO 
lub ich pracowników/współpracowników, własnych pracowników lub współpracowników. Ww. dane przetwarzane są 
w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności: 
 Działania zmierzającego do zawarcia i realizacji umowy z klientem, tj. wszelkie czynności podjęte w celu 

przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny zdolności kredytowej, ale również 
rozpatrywanie reklamacji, rozwiązanie umowy, archiwizacja dokumentów. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. 
klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z ADO w imieniu klienta 
będącego osobą prawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. dotyczących prowadzenia 
rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów, wynikających z: 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy w sprawie 
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 Przetwarzanie danych beneficjentów rzeczywistych klientów w celu realizacji obowiązków 

Administratora wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 Przetwarzanie danych poręczycieli klientów w celach związanych z umową poręczenia - art. 6 ust. 1 
lit. b i f RODO. 

 Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentami Administratora - art. 6 ust. 1 
lit. b i f RODO. 

 Prowadzenie działań marketingowych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
lub głosowej - art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO. 

 Prowadzenie konkursów - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 Prowadzenie monitoringu wizyjnego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 Przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem profili na portalach społecznościowych, w tym 

Facebook, oraz prowadzeniem komunikacji z użytkownikami portali przy wykorzystaniu narzędzi 
oferowanych przez portale społecznościowe - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
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 Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami - art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f 
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

 Prowadzenie rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO. 
 Przetwarzanie danych, w tym plików cookies w celu dostosowania treści stron internetowych do 

potrzeb użytkownika lub w celu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji 
mobilnej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 Prowadzenie komunikacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
4) Dane osobowe w związku z profilem działalności ADO w określonych sytuacjach mogą być 

przekazywane innym odbiorcom, tj.: 
 dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne; 
 Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej; 
 Urzędowi Skarbowemu; 
 policji lub prokuraturze; 
 Komisji Nadzoru Finansowego; 
 innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu 

lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie; 
 podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, kadrowe; 
 BIK, tj. Biuro Informacji Kredytowej S.A., jak również BIG, tj. Biurom Informacji Gospodarczych; 
 izbom rozliczeniowym, innym podmiotom prowadzącym rozliczenia, np. KIR, SWIFT; 
 organizacjom kartowym, np. Visa, Mastercard – w przypadku, gdy dane są przekazywane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci wiążących reguł 
korporacyjnych; 

 podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe; 
 podmiotom z Grupy BPS. 

5) Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynika z celów przetwarzania (dane osobowe 
przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania zgody lub do momentu zrealizowania/ustania 
celów przetwarzania wynikających z umów zawartych z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych 
osobowych wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. ustawy Prawo bankowe, 
ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
prawa pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

6) Osoba, której dane są przetwarzane przez ADO ma prawo żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane 
dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego 
tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu. Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod 
adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

7) Dane osobowe są przetwarzane przez Bank na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
W przypadku realizacji umów i transakcji zagranicznych dane mogą być przekazywane poza Europejski 



 
 

 
Sporządził:  Dariusz Jastrzębski - IOD 
Aktualizacja:  01.02.2022 r. 

 3 

Obszar Gospodarczy (EOG), w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. W ww. 
okolicznościach dane osobowe do krajów nienależących do EOG, których poziom ochrony danych nie 
został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy przekazywać wyłącznie w zakresie 
w jakim pozwalają na to przepisy prawa, np. przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia 
w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub 
w przypadkach wskazanych w art. 49 ust. 1 Rozporządzenia. Kopie ewentualnych zabezpieczeń, 
o których mowa powyżej, lub informacje na temat ich dostępności możesz uzyskać kontaktując się 
z Bankiem. 

8) ADO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka. Dane mogą być 
wykorzystane do profilowania, co ułatwia Ci skorzystanie z produktów dopasowanych do Twoich 
potrzeb. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. W przypadkach 
wynikających z przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe. 
Bank przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. 
dane podane podczas zawierania umowy), a także pozyskane są z innych źródeł zgodnie z prawem. 
Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła 
o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków Bank skrupulatnie 
weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych lub pozyskuje w tym celu zgodę. 
 

 
ADMINISTRATOR – BANK SPÓŁDZIELCZY 

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
 


