
 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie 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”). W związku z powyższym informujemy, że: 
1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 17, 21-010 Łęczna, jest 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Bankiem”).  
2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsleczna.pl, 
pod numerem telefonu 81 752 73 11 lub pisemnie na adres siedziby wskazany wyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w celu: 
1) wykonania usługi rozliczenia pieniężnego (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. b 

RODO); 
2) wykonywania obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
3) wykonywania innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, np. ustalania, 

zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń Banku lub obrony praw Banku, zapewnienia 
bezpieczeństwa środków i transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, 
zarządzania relacjami, dla celów statystycznych, archiwalnych, dowodowych 
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru 
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które 
przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie umowy 
powierzenia danych. 

5. Bank danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania usługi, a po jej 
zakończeniu - w związku z obowiązkami prawnymi Banku wynikającymi z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń 
przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami 
kierowanymi wobec Banku, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 
wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przepisach prawa.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

11. W  przypadku, gdy danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, 
dane te pochodzą od osób, które zlecają wykonanie rozliczenia pieniężnego. 
Administrator przetwarza kategorie danych osobowych podane w zleceniu.  
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