
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przesłaniem korespondencji do Banku 

(sprawy inne niż dotyczące czynności bankowych) 

 
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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia sprawy zawartej w korespondencji oraz udzielenia 
odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Banku, a także w celu archiwalnym – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych, w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przekazane wyłącznie: 
1. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania przez Bank zawartych umów, w tym 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej  
z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

2. podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych; 
3. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres do czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu Banku 

lub złożenia przez Panią/Pana żądania zaprzestania przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także profilowaniu. 
7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania. 
8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było  dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia sprawy i udzielenia 

odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Banku. 
 


