
 

 

Klauzula informacyjna dla członków Banku 
 

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. Pan/Pani dane osobowe przetwarzane będą: a) w związku z przystąpieniem Pana/Pani do Banku jako spółdzielni na 
podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, podjęcia niezbędnych działań związanych ze złożeniem deklaracji 
członkowskiej oraz przyjęciem w poczet członków Spółdzielni, a także realizacją uprawnień i obowiązków członka w 
zakresie w jakim wynikają one ze Statutu Banku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. b RODO; b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem 
działalności w formie spółdzielni, w tym w szczególności: prowadzenia rejestru członków oraz dla realizacji uprawnień 
i obowiązków członków spółdzielni wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: ustawy 
Prawo spółdzielcze, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających – 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; c) wypełnienia 
prawnych obowiązków przez Bank, jak podmiot obowiązany do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; d) 
ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, a także celów statystycznych i 
raportowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, przetwarzającym je w imieniu Banku, np. dostawcom 
usług informatycznych dla Banku technicznych i podmiotów świadczącym nam usługi prawne,  a także podmiotom 
uprawnionym przez przepisy prawa – np. biegłemu rewidentowi, związkowi rewizyjnemu, spółdzielni systemu 
ochrony; 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych 
niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  a) w związku z przystąpieniem do Banku, z zawarciem umowy i w celu 
jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa, jak 
również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 
roszczeniami; b) do czasu ustania Pani/Pana członkostwa oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Bankowi przechowywanie dokumentacji i wypełnienie 
względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, c) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub 
obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy 
lub z innego tytułu, d) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu 
wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu 
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do 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 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – tj. 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; 

9. Podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania (w przypadku osoby prawnej – jej 
nazwy i siedziby), ilości zadeklarowanych udziałów, danych dotyczących wkładów – jest obligatoryjne, wynika z 
przepisów prawa, a także Statutu Banku, brak podania tych danych uniemożliwi przyjęcie w poczet członków;  podanie 
danych: imion rodziców, daty urodzenia, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego jest niezbędne w celu 
dokonania prawidłowej rejestracji członka Banku w systemie finansowo-księgowym; w pozostałym zakresie, w tym 
wskazanie osoby, której Bank obowiązany jest po Pana/Pani śmierci wypłacić udziały jest dobrowolne; 



 

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też dokonywane profilowanie, a także 
automatyczne podejmowanie decyzji w Pani/Pana sprawach. 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

____________________________________ _______________________________________________ 

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej deklarację) 

 


