
Załącznik nr 2 do Standardów obsługi osób  

ze szczególnymi potrzebami 

 

       ………...……….., dnia ………………….. 

 

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNEGO 

 

DANE OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………….. 

Telefon lub e-mail …………………………………………………………… 

 

Wskaż proponowany termin wizyty w Banku ………………………………. 

Wskaż proponowane miejsce wizyty (Centrala lub Oddział Banku) …………….. 

 

Wskaż metodę komunikowania się (zaznacz właściwą odpowiedź „√”) 

   polski język migowy (PJM), 

   system językowo-migowy (SJM),  

   sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). 

 

Wskaż/określ cel wizyty w Banku:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na pośrednictwo tłumacza języka migowego w celu nawiązania kontaktu z pracownikiem 

Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Równocześnie upoważniam Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy do przekazania 

tłumaczowi języka migowego współpracującemu z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy jednorazowo informacji w zakresie 

objętym tajemnicą bankową  i ochroną danych osobowych, niezbędnych do udzielenia informacji w zgłoszonej sprawie. 

 

 

podpis wnioskodawcy ……………………………… 



Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy 

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana 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. Administrator danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz, jest Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).  

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsbydgoszcz.pl, pod numerem telefonu 523623238 lub pisemnie na adres naszej 

siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.  

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Ustawy o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.   

4. Prawo do sprzeciwu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać,  

że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo przenoszenia danych; 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Aby wykonać powyższe prawa, należy złożyć pisemny wniosek na formularzach dostępnych w jednostkach organizacyjnych 

banku i na stronie internetowej www.bsbydgoszcz.pl . Każdy wniosek złożony w przedmiocie realizacji w/w praw zostanie 

rzetelnie i wnikliwie rozpatrzony, a jego realizacja nastąpi z uwzględnieniem ochrony praw i wolności Pani/Panu 

przysługujących, ochrony praw i wolności osób trzecich, tajemnicy bankowej oraz praw i obowiązków Banku. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W procesie realizacji złożonego wniosku, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora 

 

…………………………………….    ……………………………………..... 

(miejscowość, data)     (podpis wnioskodawcy) 
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mailto:iod@bsbydgoszcz.pl

