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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW 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 w celach określonych w Statucie Banku 
Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 
Prawa Spółdzielczego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się  
i bankach zrzeszających (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a i f RODO). 

 
4. Zakres przetwarzanych danych 

 

Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych obejmuje: imiona, nazwiska i imię 
ojca, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami 
prawnymi - ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych 
danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania. 
 

5. Okres przechowywania danych 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania członkostwa  
i wypłaty udziału/udziałów.  

 
6. Odbiorcy danych 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora: 
a) członkom Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim , ich małżonkom oraz wierzycielom 

członka (prawo do przeglądania: „Rejestru członków”) 
b) podmiotom i organom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 
 

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 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; 
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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.  

 
 
 

 

 

 


