KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA CZŁONKÓW
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Limanowej z siedzibą przy ul. Rynek 7,
34-600 Limanowa, zwany dalej „Bankiem”.
Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
elektronicznie: e-mail: iod@bs.limanowa.pl, pod nr tel. 18 333-72-10 lub pisemnie na adres Banku.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Bank w poniższych celach:
•

•
•
•

realizacja obowiązków wynikających z przystąpienia przez Panią/ Pana w poczet członków Banku
w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze; ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu
się i bankach zrzeszających oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe;
realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
dochodzenie ewentualnych roszczeń/ obrona przed roszczeniami w związku z Pani/ Pana członkostwem
(art. 6 ust.1 lit. f RODO) ;
wypełnianie obowiązków 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. m.in.:
▪ Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób
pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r.);
▪ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (art. 22aa):
▪ przepisów prawnych związanych z wypełnianiem obowiązków w zakresie podatków
i ubezpieczeń społecznych.

Bank będzie przetwarzał dane Pani/ Pana przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających
z przystąpienia przez Panią/ Pana w poczet członków spółdzielni - przez okres członkostwa, a po tym okresie, do
wygaśnięcia obowiązków przechowywania tych dokumentów (w tym wynikających z przepisów
o rachunkowości) oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
•

•

•

podmiotom, którym Bank ma obowiązek przekazywania danych, przewidzianym w ustawie Prawo
bankowe, oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów powszechnie
obowiązujących,
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku (na podstawie art. 6a Prawa bankowego)
tj. podmiotom, którym powierzono wykonywanie czynności bankowych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Banku,
innym podmiotom współpracującym z Bankiem, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą na
udostepnienie mu takich danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych
danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – o ile Pani/ Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

