
 

 

Klauzula informacyjna (RODO) - w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych związanych z członkostwem w Banku Spółdzielczym w Obszy 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (Dz. U. UE L 119 

z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” –  Bank Spółdzielczy w Obszy informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Obszy. 

Dane kontaktowe: tel. 84-6891006;  e-mail: info@bsobsza.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bsobsza.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przystąpienia do Banku na 

podstawie złożonej deklaracji oraz wykonania prawa i obowiązków wynikających  

z członkostwa w Banku. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 16 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank do czasu ustania Państwa 

członkostwa oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – 

przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji  

i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do uprawnionych podmiotów czy 

instytucji. 

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa  względem  swoich danych osobowych: prawo do 

dostępu,  prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 

Gospodarczy). 

11. Podanie przez Panią/Pana  jest obligatoryjne. Odmowa ich podania  spowoduje, że nie 

może Pani/Pan uzyskać członkostwa w Banku, ani wykonywać swoich praw związanych  

z uzyskanym członkostwem. 
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