KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB
WYKONUJĄCYCH TRANSKACJE OKAZJONALNE
Zgodnie z art. 12 ust.1 i art. 13 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
(dalej „RODO”), Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150
Kraków (zwany dalej „Bankiem”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych:
ADMINISTRATOR DANYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób:
elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl, pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.

przechowywania ulegnie wydłużeniu do lat 6 i będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
ODBIORCY DANYCH
PANI /PANA

DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ
RIOM ODBIORCÓW :

1.

2.

3.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

4.

W Banku wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH , z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres:
Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.
Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl w zakładce KONTAKT.

5.

BANK

NASTĘPUJĄCYM KATEGO-

Podmiotom przewidzianym w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom uprawnionym do tego
na mocy innych przepisów prawa, m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwu Finansów, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, innym bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych,
sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Banku, w tym na podstawie
art. 6a ustawy Prawo bankowe – tzw. podmioty przetwarzające np. dostawcy IT lub innych
usług.
Innym podmiotom współpracującym z Bankiem, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą
na udostepnienie mu takich danych.
Podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem
umów, w tym m.in. Krajowej Izbie Rozliczeniowej, Visa.
Podmiotom (instytucjom) właściwym dla odbiorcy danej transakcji, którym Bank przekazuje
dane, mogą działać w Polsce, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi.
Odpowiednio do danego typu transakcji właściwe mogą być podmioty działające w Polsce, w
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Do tych organizacji działających poza
obszarem Polski zalicza się Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) z siedzibą W Belgii.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

PANI /PANA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ
W NASTĘPUJĄCYCH CELACH :

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ BANK, PRZYSŁUGUJĄ PANI /P ANU
NASTĘPUJĄCE PRAWA :
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art.
15 RODO).
2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank w
oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.
6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one
przetwarzane przez Bank na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma
Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Bank bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
Podanie danych osobowych do celów wykonania czynności bankowej ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wykonania czynności bankowej,
Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy
prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji czynności przez Bank.

1.
2.

3.

BANK

Podjęcia na Pani/Pana żądanie działań w celu jednorazowego wykonania czynności bankowej
np. realizacji przekazu, wpłaty gotówkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Wypełnienia ciążących na Banku obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz przepisów Unii Europejskiej (podstawa
prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).
Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, a w szczególności w celach archiwalnych,
dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony
przed nimi, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji a także w celu przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu działalności Banku do celów przestępczych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE
BANK BĘDZIE PRZETWARZAŁ PANI /PANA DANE OSOBOWE PRZEZ OKRES niezbędny wykonania
czynności bankowej (np. realizacji przekazu, wpłaty), a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa (m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości) lub dla realizacji uzasadnionych interesów Banku, w tym dla
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń tj. przez okres 5 lat licznych od następnego roku
po roku, w którym dokonano transakcji, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego po upływie tego
okresu. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres

