
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków Rady Nadzorczej 
 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej (zwany dalej Bankiem) zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach  

i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, Raba Wyżna 30, 34-721 Raba 
Wyżna nr REGON 000499703, dalej zwany Bankiem. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres 
poczty elektronicznej: kontakt@bsrabawyzna.pl, telefonicznie: +48 (18) 26 91 200 lub pisemnie na adres Banku. 

2. W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy 
poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres: iod@bsrabawyzna.pl lub poprzez przesłanie korespondencji na adres 
Banku podany wyżej. 

3. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym: dokonania rejestracji w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej, a także 
ujawnienia imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 111 Ustawy Prawo bankowe, jak również 
dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 22aa Ustawy Prawo bankowe, w celu 
realizacji przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i spraw podatkowych; ponadto przetwarzanie jest 
realizowane przez Bank w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej, w związku z obowiązkami 
Rady Nadzorczej regulowanymi przepisami Ustawy Prawo spółdzielcze oraz Prawo bankowe. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie Pana/Pani zgody na kandydowanie do Rady 
Nadzorczej i przyjęcie faktu wyboru, a także na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania jest obligatoryjne, wynika to z 
przepisów prawa – w tym z ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Ustawy o KRS, podanie informacji niezbędnych do 
dokonania oceny odpowiedniości jest obligatoryjne i wynika z art. 22a Ustawy Prawo, podanie danych dotyczących 
numeru telefonu jest dobrowolne. 

6. Pani/Pana dane będą przekazywane do podmiotów uprawnionych przez przepisy prawa  tym: Krajowego Rejestru 
Sądowego, Komisji Nadzoru Finansowego, biegłego rewidenta, związku rewizyjnego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowego, a także podmiotów wspierających pracę Banku, w tym firm informatycznych, 
kancelarii prawnych, itp.   

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres kadencji Rady Nadzorczej, a po jego upływie przez okres 
wymagany przez przepisy prawa, w tym dotyczące rachunkowości, spraw podatkowych, natomiast w zakresie oceny 
odpowiedniości jest to okres 25 lat, na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie, przy czym 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Bank dokonywane było wbrew przepisom prawa, z naruszeniem Pana/Pani 
praw i wolności. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie dokonywane profilowanie, a 
także automatyczne podejmowanie decyzji w Pana/Pani sprawach, Bank ponadto nie zamierza przekazywać Pani/Pana 
danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą informacją: 

 
   ____________________________ 
            (data i czytelny podpis) 

 

 
 


