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Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Krotoszynie przedstawia następujące informacje: 

 

 

Administrator danych 

 

 

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie, ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn (Bank) 

 

Dane kontaktowe 

 

 

 

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: 

krotoszyn@bskrotoszyn.sgb.pl, telefonicznie: 62 725 32 78 (z telefonów komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. 

Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn 

 

Inspektor Ochrony 

Danych 

 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@bskrotoszyn.sgb.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Banku. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Kategorie danych 

Bank przetwarza w szczególności następujące Pani/Pana dane osobowe: dane identyfikacyjne zawarte w treści 

formularza oceny odpowiedniości. 

 

Źródło danych  

 

Pani/Pana dane Bank pozyskuje: 

⎯ bezpośrednio od Pani/Pana  z treści formularza oceny odpowiedniości, 

⎯ w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą uprawnioną do udziału w obradach Zebrania Przedstawicieli 

  Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, wybraną jako Delegat na Zebraniu Grupy Członkowskiej 

  Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z treści protokołu Zebrania. 

 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania  

 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu organizacji Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  

w Krotoszynie, i umożliwienia wykonywania na nim przez Panią/Pana prawa głosu oraz weryfikacji Pani/Pana 

uprawnienia do reprezentowania na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, – podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku 

wynikającego z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). 

 

Okres przez który dane 

będą przechowywane  

Pani/Pana dane osobowe będą przez Bank przechowywane bezterminowo. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank: 

1) podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

2) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w związku z organizacją Zebrania 

Przedstawicieli Banku Spółdzielczego . 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy Pani/Pana dane są przetwarzane przez Bank, a także prawo dostępu do 

Pani/Pana danych (art. 15 Rozporządzenia), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia danych (art. 16 Rozporządzenia). 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych. 

 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do udziału w Zebraniu Przedstawicieli 

Banku Spółdzielczego w Krotoszynie. 
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