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KLAUZULA INFORMACYJNA 

[stosuje się w przypadku osób będących zapisobiorcami lub spadkobiercami Klientów Banku, w chwili realizacji dyspozycji Klienta] 

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 celu realizacji zawartej umowy prowadzenia rachunku bankowego w szczególności z tytułu wykonania dyspozycji 

Posiadacza rachunku na wypadek śmierci (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 

podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

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

3) 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  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami [Euro – Fatca], gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

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

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

5) 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); 

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 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego 

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

 

4. Źródło pochodzenia danych 
 
Dane jakie Bank przetwarza w zakresie, w jakim nie zostały pozyskane od osoby, której dotyczą, zostały pozyskane 
bezpośrednio od osoby składającej dyspozycje na wypadek śmierci lub spadkodawcy lub z innych źródeł publicznie 
dostępnych np. w celu ustalenia adresu zamieszkania. 
 

5. Obowiązek podania danych. 
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 lub wynika z ww. 
przepisów prawa. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę w 
realizacji tych celów. 

 

6. Okres przechowywania danych.  
 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe 
będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

1) rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub 

postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; 

2) podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z 

rozliczenia zawartej umowy;  

3) w zakresie realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres 

wynikający z tych przepisów;  

4) w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres 

niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują 

prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Bank;  

5) w zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń. 

 
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) 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; 

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

 

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 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych; 

6) prawo przenoszenia 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, chyba że taki transfer jest konieczny w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z 
umową) oraz do Organizacji Międzynarodowych. 

 
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które 

miałby względem Pani/Pana skutki prawne. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora 

___________________________________ 

 

_____________________________________ 

             (miejscowość, data) Podpis  
 

 


