KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 12 ust.1 oraz 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:
Administratorem danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek osoby zapisany w
systemie monitoringu jest Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, 31-150 Kraków, Rynek
Kleparski 8.
Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@kbsbank.com.pl, pisemnie pod adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek
Kleparski 8, 31-150 Kraków.
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.
Dane osobowe w zakresie obejmującym wizerunek osoby zapisany w systemie monitoringu
przetwarzane są przez Bank w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku,
tj. w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w Banku i w obrębie
placówek Banku, a także bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy
bankowej), zapobiegania oszustwom i przestępstwom, w celu ewentualnego dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, a także stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z
prawem i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej przez okres
niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami

określonymi w przepisach prawa, nie dłużej niż trzy miesiące. W uzasadnionych przypadkach
(np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez dłuższy czas na
potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np.
sądowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank następującym odbiorcom:
1. podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, m.in. sądom i
prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się
postępowaniami.
2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku, m.in. podmiotom
odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację
systemów - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Jednocześnie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.

o kategoriach i celach przetwarzania danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16
RODO)
2. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.
18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
(art. 21 RODO). Sprzeciw jest dla Banku wiążący, chyba że Bank wykaże istnienie
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

