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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/BS/2020 

 

Załącznik nr 3 do instrukcji obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych w  

Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim 

KLAUZULA OGÓLNA 

                                                                                      

Informacja o przetwarzaniu przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim danych osobowych 

 

 Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem 

 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych: 

 

 Podstawa prawna 

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

 Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.  

 

 W poniższej informacji zastosowano zwroty: 

 

 Bank – czyli, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim. 

 Klient – Klient Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. 

 

1. Bank – administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe Banku i Naszego 

inspektora ochrony danych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, który 

prowadzi działalność zgodnie ze swym statutem. Bank ma siedzibę w Mińsku Mazowieckim 05-300,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, strona www.bsminskmaz.pl.  

Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem wiadomości e-

mail: iod@bsminskmaz.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu (25) 640-10-00. 

2. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych. 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi za pośrednictwem m.in. elektronicznej 

skrzynki podawczej pod adresem: www.uodo.gov.pl 

 

3. Macie Państwo prawo do sprzeciwu lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie. 

Macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu, sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym wobec 

określonego przetwarzania danych, w szczególności w celach marketingowych. Bank zweryfikuje 

zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyrażacie Państwo dobrowolnie, możecie Państwo zawsze 

wycofać wszystkie lub niektóre. Istnieje możliwość, iż zgodnie z przepisami prawa, Bank będzie nadal 

uprawniony do przetwarzania danych na innej postawie prawnej lub w innym celu.  

http://www.bsminskmaz.pl/
mailto:iod@bsminskmaz.pl
http://www.uodo.gov.pl/
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4. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane? 

Bank przetwarza Państwa dane, w następujących celach: 

wykonywanie czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. do celów marketingowych lub oceny 

zdolności kredytowej i analizy ryzyka po wygaśnięciu zobowiązania.  

W stosunku do osoby małoletniej (powyżej 13 lat) przesyłanie informacji handlowych w celach 

marketingowych następuje po wyrażeniu zgody przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego. 

Podstawę prawną udzielenia zgód stanowią przepisy: Rozporządzenia Europejskiego lub prawa 

polskiego mającego zastosowanie do banków, w tym; prawa bankowego, ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych, ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego.  

Rozpatrywania wniosków lub czynności poprzedzających jego złożenie lub innych związanych z 

zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności 

bankowych, związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Są to czynności 

takie jak: analiza, ocena ryzyka, inne czynności w procesie zawierania, wykonywania lub 

rozwiązywania umowy. Mogą to być również czynności lub oświadczenia związane z umową w tym 

dotyczące zabezpieczeń spłaty zobowiązania lub czynności, oświadczenia związane z reprezentacją 

osoby fizycznej (np. pełnomocnictwo lub czynnościami rodzica/opiekuna prawnego), w tym 

czynności samego reprezentanta, a także zlecone przez inne podmioty, lecz związane z obsługą 

klienta, mając na myśli również te: 

a)  czynności, które realizujemy w imieniu innych podmiotów lub na ich rzecz, aby zapewnić dla 

Państwa dostęp do szeregu usług związanych z np. geolokalizacją bankomatów,  oddziałów, 

szybkich przelewów za pośrednictwem urządzeń mobilnych.  

b) Wykonywanie obowiązku prawnego, obowiązków wynikających z przepisów prawa a w tym: 

przepisów prawa (UE) , prawa polskiego dotyczącego banków, ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawy o kredycie konsumenckim etc. - są to w szczególności: 

obowiązek zachowania bezpieczeństwa przechowywanych środków lub obowiązek 

przekazywania i pobierania danych do/z baz informacji związanych z oceną zdolności lub 

wiarygodności kredytowej, lub analizą ryzyka Klientów. Obowiązki te mogą wynikać, również 

z prawa o ochronie konkurencji i konsumentów lub innych przepisów, które przewidują 

wymogi dostosowania usług proponowanych konsumentom do ich cech lub do proponowania 

adekwatnego charakteru tych usług. Ponadto Bank jest zobowiązany wykonywać obowiązki 

wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji oraz 

przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo oraz 

nakładających obowiązki w celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa transakcji. Bank ma 

prawo przetwarzać dane, aby należycie wykonywać obowiązki, dostosować się do zaleceń oraz 

rekomendacji wydanych przez uprawnione organy lub instytucje np. Komisję Nadzoru 

Finansowego.  
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c) Analizy danych rachunków ekonomicznych, zarządczych, stosowania metod lub modeli 

statystycznych, analizy prawidłowości lub tendencji rynkowych w zakresie czynności 

prawidłowego Zarządu.  Bank wykonuje te czynności w ramach zewnętrznych lub 

wewnętrznych obowiązków raportowych lub sprawozdawczych. Podstawa prawną jest m in. 

prawo o nadzorze bankowym i przepisy określające obowiązki wobec organów nadzorczych 

np. Narodowy Bank Polski. Obowiązki te mogą wynikać z kodeksu spółek handlowych, prawa 

bankowego, prawa o usługach płatniczych lub przepisów prawa o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz o ofercie publicznej, a także ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

lub przepisów prawa dotyczących danej działalności, w tym ustaw szczególnych np. 

ubezpieczeniowej.  

d) Utrzymania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony.  

Aby to robić, wykorzystujemy dane identyfikacyjne takie jak: numer IP, numery urządzeń oraz 

inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Państwa zgody lub właściwych 

przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy 

określają, kiedy przetwarzane dane wymagają zgody. Opisują również sposób jej udzielenia 

lub odwołania.  

e) Wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i 

podejmowania czynności. 

f) W celach marketingowych, które obejmują: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie 

informacji handlowych, przekazywanie, wyświetlanie informacji handlowych na urządzenia 

komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, które Bank identyfikuje jako Klientów. 

Czynności te mogą być także wykonywane za pomocą systemów przekazujących te informacje 

automatycznie. Przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych,  

g) Wykorzystywania prawnie uzasadnionych interesów  Banku, które zostały wskazane powyżej, 

a także takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa osób ( przede wszystkim Klientów oraz 

Pracowników) i mienia Banku.  

Dotyczy to również monitoringu wizyjnego placówek Banku – z zachowaniem prywatności i 

godności osób. Zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynikają z 

obowiązku nałożonych przepisami prawa, a z zasad przyjętych przez Bank, dochodzenia lub 

obrony w sprawie roszczeń lub praw Banku lub podmiotu, który Bank reprezentuje, 

zarządzania relacjami i w celach marketingowych dla określonej grupy Klientów.  

 

5. W jakich innych celach możemy przetwarzać Państwa dane? 

a) przeniesienie danych do archiwum, 

b) audyty lub postępowania wyjaśniające, 

c) wdrożenia mechanizmów kontroli, 

d) badania statystyczne lub naukowe, 

e) doradztwo biznesowe, ekonomiczne, prawne – tylko które jest świadczone w Banku. 
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6. Rodzaje przetwarzanych danych. 

 Przetwarzamy dane związane z: 

a) identyfikacją lub weryfikacją Klienta – sprawdzenie lub stwierdzenie tożsamości Klienta lub 

osoby/podmiotu, który Klient reprezentuje. Sprawdzamy czy dane są zgodne z danymi 

podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów, wykazów, a także 

danymi identyfikującymi urządzenia (np. numer telefonu, numery urządzeń mobilnych), 

którymi posługuje się Klient, także jako osoba reprezentująca daną osobę lub podmiot mający 

relację prawną z Bankiem. 

b) danymi transakcyjnymi  - dane, dzięki którym można wykonać określoną transakcję lub z jej 

identyfikacją. 

c) danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej – również o osobach pozostających 

na utrzymaniu, wspólnym gospodarstwie domowym.  

d) danymi finansowymi lub związanymi ze świadczeniem usług -  dane związane ze 

świadczeniem usługi, sytuacją majątkową, finansową Klienta lub osób, których dana 

czynność dotyczy lub jest zawierana tj. dane o majątku, dane określające zdolność i 

wiarygodność kredytową.  

e) danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi – są 

one pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi 

oświadczeniami/zgodami w tej sprawie. 

f) danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej – to dane lub 

informacje o takiej działalności Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebę w związku 

z usługą lub produktem oferowanym przez Bank lub za jego pośrednictwem. 

 Ponadto Bank może przetwarzać inne Dane osobowe, przekazywane przez Klienta, o ile nie można 

 ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywanie w celach opisanych w tej 

 informacji.  

 

7. Kategorie odbiorców danych. 

 Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów: 

a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

b) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji 

płatniczej lub innej usługi,  

c) którym dane mogą byc też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia, 

d) które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, 

Obecnie takimi podmiotami są; Biuro Informacji Kredytowej S.A (BIK) oraz Związek 

Banków Polskich (ZBP), Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Długów (KRD), Bank 

Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Agencja Restrukturyzacja i 

Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. 
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e) które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub 

rozrachunek, instytucjami lub schematami płatniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty 

reprezentują np. Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. (BPS S.A.), IT CARD oraz systemy  

tj. Novum, Visiona, Si-okp, OGNIVO, EURO-FATCA, System Bankowy Rejestr, System 

Dokumenty Zastrzeżone,  Rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu 

weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych,. 

 Podmioty (instytucje) właściwe dla odbiorcy danej transakcji, którym przekazujemy dane, mogą 

 działać w Polsce, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. Do tych organizacji 

 działających poza obszarem Polski zalicza się Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej 

 Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) z siedzibą w Belgii.  

 W przypadku transakcji realizowanych kartami, przekazujemy dane organizacji kartowej, której   

 znakami opatrzona jest karta (np. VISA lub MasterCard). Organizacje te działają w Europejskim   

Obszarze Gospodarczym oraz USA. Bank może także powierzyć dane innym podmiotom, nadal 

zachowując funkcję ich administratora.  

 

8. Okres przechowywania danych przez Bank. 

Okres przetwarzania Państwa danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od  

przepisów prawa lub przyjętych przez Bank, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także 

zgód i innych Państwa oświadczeń.  

Przetwarzamy dane związane z: 

a) umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, 

przygotowania do wykonywania danej czynności, a jeśli czynność dochodzi do skutku przez 

czas niezbędnny do jej wykonania. Jeżeli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane 

przez 3 lata od dnia zebrania danych,  

b) z obliczeniami współczynników finansowych i kapitałów jakie wykonujemy, w tym 

określonymi dla Banku metodami statystycznymi, zgodnie z prawem bankowym okres 

przetwarzania informacji w ramach metod i modeli wynosi 12 lat od dnia wygaśnięcia 

zobowiązania.  

c) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania 

tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane 

przez 5 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, 

chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeżeli toczy się spór lub proces sądowy lub 

inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia 

prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego 

zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy 

prawa przewidują dłuższy okres, 

d) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania 

prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie. 
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e) zgodą Klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do 

czasu odwołania. 

f) pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez 

inne podmioty. Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania. 

 

9. Uprawnienie wobec Banku. 

a) Macie Państwo prawo żądania od Banku dostępu do Swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach 

przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia w przetwarzaniu, 

b) Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprzeciw 

zostanie rozpatrzony przez Bank. 

c) Macie Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, żę prawo 

to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic 

handlowych lub własności intelektualnych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Wnioski w 

sprawie realizacji praw, Klient powinien złożyć pisemnie do oddziału Banku, pracownik 

Banku ma obowiązek sprawdzić tożsamość Klienta. Bank może poprosić o doprezycowanie 

informacji dotyczących żądania.  

d) W przypadku zawarcia umowy podanie danych jest konieczne do jej zawarcia.  

Przepisy prawa mogą wprowadzić wymóg podawania danych w celu w nim opisanym  

(np. Identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne 

dla wykonania określonej czynności czy transakcji. Jeśli Klient nie poda danych wymaganych 

umową lub innym dokumentem stosowanym przez Bank, zgodnie z jego procedurami lub 

przepisami prawa, Bank nie zawrze umowy lub nie wykona transkacji lub czynności. 

e) Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, jest 

dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być 

przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. 

wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie 

istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówicie Państwo udzielenia takiej 

zgody /upoważnienia albo ją wycofacie, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie 

umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest 

konieczne. 

f) Jeśli złożyliście Państwo wnioski o dokonanie zmian dotyczących  czynności lub usługi, Bank 

może podejmować decyzje automatycznie, które mogą doprowadzić do odmowy zawarcia 

umowy lub odmowy wykonania czynności na określonych warunkach.  

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w 

celu oceny zdolności kredytowej, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec 

Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i 
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usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz 

podmiotów współpracujących z Bankiem. 

 

11. Postanowienia końcowe 

Macie Państwo prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczacych przetwarzania 

danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Bank danych w celach 

marketingowych lub upoważnień do przekazywania danych innym podmiotom, w którym 

upoważniliście Państwo Bank w przeszłości. Wycofywanie zgody, nie wpływa na prawo Banku do 

przetwarzania danych w celach opisanych w tej zgodzie do chwili jej wycofania.  

Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, w szczególności do uzyskania kopii danych, prawo do 

przeniesienia danych, prawo do usunięcia oraz do ograniczenia, możesz realizować od 25 maja 2018 

roku, czyli od rozpoczecia stosowania Rozporządzenia na zasadach określonych Rozporządzeniem 

oraz zgodnych z innymi przepisami prawa.  

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Państwa działania. 

 

Po zapoznaniu się, potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich 

danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również 

o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w Banku, w 

którym zgoda zostaje udzielona. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

                         (miejscowość, data)              Czytelny podpis/y Klienta(ów) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna skierowana jest do wszystkich Klientów Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim 
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wyrażam/y zgodę na:         Zaznaczyć właściwe: X 

 
1. *przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim w celu kontaktu bezpośredniego 

dotyczącego produktów i usług Banku zgodnie z  ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);   
 

TAK                                                          NIE 
 

2. *wykorzystywanie podanych danych teleadresowych w celu kontaktu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach 

oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, z późn. zm.):  
 

TAK                                                          NIE 
 

3. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.   (Dz. U. 2019 r., poz. 123, z późn. zm.):  
 

 
     TAK                                                          NIE 

 
4. przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych produktów i świadczonych 

usług przez podmioty z Grupy BPS (podstawa art. 6. ust. 1 .lit. a RODO):  
 

 
                                                        TAK                    NIE 

 

5. na wykorzystywanie podanych we wnioskach i Umowach, danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego 

podmiotów z Grupy BPS przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu 

informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez ww. Podmioty, w tym także po wygaśnięciu/rozwiązaniu 

Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, z późn. zm.): 
 

 
         TAK                                                          NIE 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

                         (miejscowość, data)              podpis/y Klienta(ów) 

 

 

 
* - zgody niezbędne do prawidłowej obsługi klienta oraz kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych 

(SMS, Telefon).  

 

 

Zgody dotyczą osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych prowadzących 

indywidualne gospodarstwo rolne, spółek cywilnych, spółek partnerskich, spółek jawnych. 

 

W przypadku podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego należy wydać samą klauzulę informacyjną, bez 

zgód. 


