
  Członkowie Banku/Osoby fizyczne 

  
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dla Członków Banku 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn ia 2016 r. (dalej 
zwane: „RODO”) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Bank Spółdzielczy w Głogowie, z siedzibą w Głogowie, ul. S ikorskiego 

15, 67-200 Głogów. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobo-

wych pod adresem e -mail:  iod@bsglogow.pl. 
 

3. W zakresie w jaki jest Pani/Pana Członkiem Banku dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków spółdzielni zgodnie ze złożoną deklaracją, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 

Spółdzielcze; 

b) 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. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych oraz 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe; 

c) 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.: 

i. 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, zmie-
niająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/W; 

ii. Art. 9a i 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych– w celu wypełnienia obowiązków w zakresie 
sporządzania dokumentacji podatkowej. 

d) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub docho-

dzenia ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych. 

 

4. W zakresie, w jaki występuje Pani/Pan jako pełnomocnik/zapisobiorca, dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) w celach identyfikacyjnych oraz w zakresie realizacji Pani/Pana prawo jako pełnomocnika/zapisobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO; 

b) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub docho-

dzenia ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych. 

 

5. Źródła danych: 

W przypadku Członków Banku, Bank pozyskuje dane bezpośrednio od tych osób. Dane Pełnomocników/Zapisobiorców, Bank może pozyskiwać od 
Członków Banku, który wyznaczają Pełnomocnika lub bezpośrednio od tych pełnomocników. 
 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być: 

a) Osoby upoważnione przez Administratora; 

b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. 

kancelarie prawne, firmy doradcze oraz świadczące usługi IT; 

c) Podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

8. Pani/Pana 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. 

 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa: 

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 

b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 

c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 

e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”. 

 

10. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do organu nad-

zorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe dla realizacji celów określonych w punkcie 3, bez podania danych nie będzie Pani/Pan mo-

gła/mógł przystąpić do Banku jako jego Członek. 

 
12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będą-

cych wynikiem profilowania. 

 

Członek Banku, w przypadku wskazania Pełnomocnika/Zapisobiorcy i przekazania jego danych, zobowiązuje się do przekazania mu 
powyższych informacji dotyczących Administratora jego danych oraz celu przetwarzania. 
 

mailto:iod@bsglogow.pl

