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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW BANKU 
 
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 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 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. Cele i podstawy przetwarzania 

 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 
1) w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 
2) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3) 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. Zakres przetwarzanych danych 
 

Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa i uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Administratorem. 
Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, numer pesel, serię i numer dowodu osobistego, adres e-mail, 
numer telefonu, dane rejestrowe publicznie dostępne. 
 

5. Odbiorcy danych 
 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania 
określonej czynności w związku z realizacją umowy (np. Bank Zrzeszający BPS). 
 

6. Okres przechowywania danych 
 

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez Administratora 
przez czas trwania umowy oraz przez okres 10 lat jej od wygaśnięcia. 
 

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

w art. 18 RODO; 
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e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) 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. 
 

8. Źródło danych 

 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. 
 

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), a także 
źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)). 

 

 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją 
niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. 
 


