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Klauzula Informacyjna dla członków 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 29 752-33-00 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej.  

3. Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu zorganizowania i przeprowadzenia Zebrania 
Grup Członkowskich w dniu 18 maja 2021 roku. Prawną podstawą przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 16 ustawy Prawo Spółdzielcze. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Banku oraz podmioty, którym 
mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi w tym m.in. kancelarie i radcowie prawni, podmioty 
świadczące usługi informatyczne. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania Państwa członkostwa, 
 a następnie przez okres , w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji 
 i wypełnienia względem Państwa obowiązków z nich wynikających. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 
b) Prawo sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”; 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych 
osobowych do organu nadzorczego ( UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
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