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KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZASNYSZU 
 
 
 

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących 
Państwa własność zgodnie Z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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, zwane dalej „RODO”): 
 
 
1. Bank Spółdzielczy w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Słowackiego 1, 06-300 Przasnysz,  

jest Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”). 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e- mail: iod@bsprzasnysz.pl, pod 
numerem telefonu 29 752-33-00 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w ustępie  
1 powyżej. 
 

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności 
obsługi Klienta.  

 
4. Nagrywaniem rozmów objęte są rozmowy wychodzące i przychodzące do Banku poprzedzone 

informacją o nagrywaniu.  
 

5. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  - wyrażenie zgodny 
przez osobę nagrywaną na kontynuowanie połączenia telefonicznego z Bankiem. W związku  
z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. 
Wycofanie zgodny nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  

 
6. Zapisy z  nagrywanych rozmów telefonicznych  przechowywane będą w zależności od wielkości 

zapisanych danych - do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. 
 

7. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane  jedynie osobom i organom do tego upoważnionym. 
 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

 
9. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują następujące prawa: prawo dostępu do 

dotyczących jej danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.  

      W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny  
z prawem  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 
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