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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA BENEFICJENTÓW DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI 

 
 
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem 
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” Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.):  
 
1. Administrator Danych Osobowych 

 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2a, 95-070 Aleksandrów 
Łódzki, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”).  
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod: 
a) numerem telefonu: 42 712-69-25 
b) adresem e-mail: hd@bsaleksandrow.pl 
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej. 

 
3. Źródło danych 

 

Administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe w związku ze złożoną na rzecz Pani/Pana 
dyspozycją na wypadek śmierci. Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych jest 
wysyłana przez Administratora z chwilą powstania obowiązku zawiadomienia o możliwości wypłaty 
wynikającej z takiej dyspozycji, który jest przewidziany prawem bankowym. 
   

4. Cele i podstawy przetwarzania 
 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania obowiązków wynikających ze 
złożonej dyspozycji na wypadek śmierci (podstawa prawna art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Prawo bankowe). Ponadto w celu wykonywania obowiązków prawnych takich jak: 
1) wypełnienie obowiązków 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); 

2) wypełnienie obowiązków wynikających z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub 
archiwizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

5. Zakres przetwarzanych danych 
 

Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika ze złożonej na rzecz 
Pani/Pana dyspozycji na wypadek śmierci. Zakres danych obejmuje Pani/Pana dane osobiste 
umożliwiające identyfikację i weryfikację w celu realizacji złożonej dyspozycji na wypadek śmierci. 
Administrator przetwarza następujące dane: imiona i nazwisko zapisobiorcy; imiona rodziców; stopień 
pokrewieństwa; numer Pesel; adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania; datę  
i miejsce urodzenia; kraj urodzenia; obywatelstwo; dane identyfikujące dokument tożsamości (nazwa, 
seria i numer). 
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6. Odbiorcy danych 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do 
ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub którym przekazanie danych jest 
konieczne dla wykonania określonej czynności np.: transakcji płatniczej (izby rozrachunkowe). 
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, np. firmy prawnicze, 
informatyczne. 
 

7. Okres przechowywania danych 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków  
z dyspozycji na wypadek śmierci w zasadniczym okresie przedawnienia roszczeń wynoszącym lat 6 od 
dnia, gdy roszczenie stało się wymagalne. 
Zastrzec należy, że przepisy szczególne mogą ustalić inny okres przedawnienia. 
 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 
 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo usunięcia danych swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych  

w art. 18 RODO; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo przenoszenia danych; 
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 
 

 
 
 


