
 

 

 

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśnicy dla reprezentantów (przedstawicieli)                             

i pracowników kontrahenta  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                       

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

zwanym „RODO”, Bank Spółdzielczy w Leśnicy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych, a także 

o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną danych osobowych: 

 

1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach 

Opolskich pod adresem ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie. 

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bslesnica.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Banku z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą (przedstawicielem), pracownikiem lub członkiem personelu 

podmiotu związanego z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy umową (kontrahent Banku Spółdzielczego                              

w Leśnicy), Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości prawidłowej realizacji tej 

umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank spółdzielczy w Leśnicy jest  

w takiej sytuacji przesłanka prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na 

możliwości realizacji postanowień umowy łączącej podmiot współpracujący i Bank Spółdzielczy w Leśnicy oraz 

podejmowaniu działań związanych z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.  

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.  

Bank Spółdzielczy w Leśnicy przetwarza następujące kategorie danych:  

• dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, stanowisko);  

• dane adresowe i kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu). 

5. Źródło pozyskiwania danych osobowych  

Bank Spółdzielczy w Leśnicy otrzymał dane osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych w treści umowy 

od podmiotu, z którym została zawarta umowa, a Pani/Pan reprezentuje lub pracuje w tym podmiocie lub łączy 

Panią/Pana z tym podmiotem inna forma zatrudnienia (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o współpracę 

gospodarczą). 

6. Obowiązek podania danych osobowych. 

W przypadku danych osobowych osób reprezentujących (przedstawicieli), pracowników lub członków personelu 

kontrahentów Banku Spółdzielczego w Leśnicy ich podanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy łączącej podmiot współpracujący i Bank Spółdzielczy w Leśnicy.  

7. Informacje o odbiorcach danych osobowych.  

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy publicznej 

oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura). Dostęp do danych, na podstawie 

stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane 

mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.  

8. Okresy przetwarzania danych osobowych.  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, okres 

wskazany w przepisach prawa (np. przepisach obowiązującego prawa podatkowego) lub dla realizacji przez Bank 

Spółdzielczy w Leśnicy uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 (np. okres 

przedawnienia roszczeń).  

9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do 

zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych w związku                               

z zawarciem umowy. 
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11. Prawa osoby, której dane dotyczą.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) usunięcia danych osobowych; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6) prawo do przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie zgody) do innego administratora 

danych. 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

 

 

 


