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W związku z wejściem w życie 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) (dalej „RODO”) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy z siedzibą w 
Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz uprzejmie  informuje, że:  

 

1. Jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
To oznacza, że Bank, jako osoba prawna, ustala cele i sposoby, w jakie przetwarza będące Pani/Pana 
własnością dane osobowe. 

 
 

2. W celu ułatwienia Pani/Panu kontaktu z Bankiem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych, Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
Z Inspektorem Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e -mail: 
iod@bsbydgoszcz.pl, pod numerem telefonu 52 362 32 38 lub pisemnie na adres naszej siedziby 
wskazany w punkcie 1 powyżej.  
 

3. W jakim celu Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dana osobowe? 
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

1) w celu zawarcia oraz realizacji zawartej z nim umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

2) w celu realizacji ciążących na Banku obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 
RODO), takich jak: 

 ocena ryzyka kredytowego, 

 wypełnienie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, 

 w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii 
Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach 
finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych 
przez polskie instytucje finansowe [Euro – Fatca],   

 rozpatrywania zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji dotyczących działalności 
Banku, 

3) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO): 

 nawiązania kontaktu w wyniku zapytania złożonego przez formularz kontaktowy 
zamieszczony na stronie internetowej Banku, 

 ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem 
przestępstwom bankowym,  

 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

 w celach archiwalnych, 

 w celach doboru usług do Pani/Pana potrzeb, optymalizacji produktów w oparciu także 
o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, 
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4) w celu prowadzenia marketingu naszych usług, wyłącznie w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan 
na to wyraźną i dobrowolną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 
4. Jak długo przechowujemy dane?  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, a w 
okresie dłuższym tylko w sytuacjach, gdy obligują nas do tego przepisy prawa lub gdy jest to 
niezbędne dla zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu (dochodzenie i obrona 
roszczeń). 

 
5. Komu możemy je przekazać? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

1) do Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Biura Informacji Kredytowej S.A., Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Związku 
Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej, a także do Systemu Bankowy Rejestr, 
Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, 

2) instytucjom upoważnionym do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

Ponadto, dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć także podmioty, z którymi Bank współpracuje w 
celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług Klientom, np. firmy, zapewniające obsługę 
systemu informatycznego Banku. 
 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu wobec przetwarzanych przez nas danych? 
 
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, 
 
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie,  

 
Aby wykonać powyższe prawa, należy złożyć pisemny wniosek na formularzu dostępnym 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. 

 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
 


