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Imię i Nazwisko.......................................................... 
PESEL........................................................................ 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD 
 

 [stosuje się do małżonka wyrażającego zgodę na zaciągnięcie zobowiązania]* 

*niepotrzebny wariant skreślić 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU 

Bank Spółdzielczy w Miliczu 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 Miliczu z siedzibą Miliczu (56-300), przy ul. Trzebnicka 7, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym 

dalej „Administratorem”) Kontakt telefoniczny: 71 38 40 280, adres e-mail: info@bsmilicz.com.pl.  

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@bsmilicz.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 

 

1) w  związku  z  udzieleniem  przez  Panią/Pana  zgody  na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka będącego Klientem Banku lub osobą 

powiązaną z Klientem Banku (osobą udzielającą zabezpieczenia), w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) w  celu  wypełniania  obowiązków  prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie 

obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

3) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2018 poz. 2038 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

4) w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji 

finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego 

interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora 

na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

7) W celu marketingu związanego z promocją produktów i usług oferowanych przez Bank na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. RODO). 

 

4.   Zakres przetwarzanych danych 
 
Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności umowy 
kredytowej i obejmuje: dane osobowe, dane teleadresowe, dane kontaktowe. 

 
5. Obowiązek podania danych. 
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w określonych przypadkach może być warunkiem zawarcia i  wykonywania  umowy  między  Pani/Pana  
współmałżonkiem lub osobą powiązaną z Klientem Banku (osobą udzielającą zabezpieczenia)  a  Bankiem,  wynika  z  realizacji  obowiązków  
wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku. Brak 
podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Bank 
usług na rzecz Pani/Pana współmałżonka.  
 

 
6. Okres przechowywania danych.  

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  w  pkt. 3  celów tj. w zakresie realizacji zawartej 

między Pani/Pana współmałżonkiem a Bankiem lub osobą powiązaną z Klientem Banku (osobą udzielającą zabezpieczenia) a Bankiem umowy, przez 

okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Bank 

uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. III powyżej.  

 

7. Odbiorcy danych. 

1) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa np.: Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, ARiMR, Bank 

BPS S.A., System Ochrony Zrzeszenia BPS, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Skarbowy, Arbiter bankowy; 

b) zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podmioty wspierające Bank w jego procesach biznesowych i 

czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Banku (tzw. procesorzy danych), np. firmy 

księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe; 

c) podmioty określone w art. 6a Ustawy Prawo bankowe; 

d) nabywcy wierzytelności Banku; 

2) Pani/Pana dane osobowe mogą udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy art. 105 ust.4, 

4a, 4d i 105 a Ustawy Prawo bankowe w szczególności do: 

a) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa – Centrum Obsługi Klienta ul. 

Postępu 17a, 02-676 Warszawa; 

b) Do biur informacji gospodarczych, w tym do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka 

Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa; 

c) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław; 

d) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa (System Dokumenty Zastrzeżone, System 

Bankowy Rejestr, System Amron). 

3) Na podstawie art. 105 ust.4d Ustawy Prawo bankowe, Administrator może – za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 

w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

 

8. 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 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych; 
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
9. Przekazywanie informacji do państw spoza „EOG” lub do Organizacji Międzynarodowej. 

 
Bank nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz do 
Organizacji Międzynarodowych.  

 
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem 

Pani/Pana 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora 

_________________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(miejscowość, data) (podpis Współmałżonka) 
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KLAUZULE ZGÓD 
1. Wyrażam/y zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu (zwanego dalej „Bankiem) w celu reklamy 
produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

Współmałżonek 

 TAK   NIE 

 
b) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu 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): 

 
- za pośrednictwem telefonu: 

Współmałżonek 

 TAK   NIE 

 
- za pośrednictwem sms: 

Współmałżonek 

 TAK   NIE 

 
c) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1907, z późn. zm.): 

Współmałżonek 

 TAK   NIE 

 

Bank Spółdzielczy w Miliczu będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę do 

Pani/Pana potrzeb. 

 
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 
dobrowolności udzielenia powyższych zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że 
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 
 

  

  

_________________________________________________ _________________________________________________ 

(miejscowość, data) (podpis Współmałżonka) 

 
 


