Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
1)

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Bank Spółdzielczy
Rzemiosła w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, adres: 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 7, tel.: 12 421 18
00 e-mail: sekretariat@bsr.krakow.pl

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsr.krakow.pl lub pisemnie na
adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3)

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) W celu realizacji zapisów umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
b) Wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności
bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);
• Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
644.)
c) Wewnętrznych celów administracyjnych Banku – prowadzenia statystyk, raportowania, badania
satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

4)

Odbiorcami danych osobowych Klientów w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów
(np. zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank współpracuje, firmy audytorskie, informatyczne,
prawnicze);
c) podmioty określone w art. 6a Ustawy Prawo bankowe.

5)

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w
punkcie 3:
a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) W związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków przez
Bank;
c) W związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Banku stanowiących podstawę takiego przetwarzania.

7)

Osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

8)

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają,
że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

9)

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości realizacji przez Bank wypłaty z tytułu wkładu na wypadek śmierci i/lub realizacji
spadku z rachunku bankowego.

