Załącznik nr 6
do Zasad stosowania klauzul informacyjnych administratora danych osobowych (…)
Klient instytucjonalny/ SKO/KZP/ Rada Rodziców
Reprezentant/zarządca sukcesyjny/osoba do kontaktu

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: Rozporządzenie) Nicolaus Bank
Spółdzielczy w Toruniu przedstawia następujące informacje:
Administrator danych

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony
Danych

Kategorie danych

Źródło danych
Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna przetwarzania

Okres przez który
dane będą
przechowywane

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu (Bank)
ul. Lelewela 33,
87-100 Toruń
Z Administratorem można się skontaktować
•
osobiście,
•
lub poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@nicolausbank.pl,
•
telefonicznie: 56 639 95 00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora),
•
pisemnie: ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń.
W Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować:
•
pisemnie na adres Administratora,
•
elektronicznie e-mail: iodo@nicolausbank.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
oraz
korzystania
z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia.
Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych:
1) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dokumentu
tożsamości),
2) dane kontaktowe (np. adres, telefon, e-mail),
3) dane audiowizualne (np. nagrania rozmów, monitoring wizyjny).
Pani/Pana dane Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana oraz ze źródeł
publicznie dostępnych (np. KRS, CEIDG).
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celu wykonywania czynności
bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań:
1) przed
zawarciem
przez
podmiot,
którego
jest
Pani/Pan
reprezentantem*/związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa w
spadku**umowy na Pani/Pana żądanie – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
2) związanych z zawarciem i wykonaniem przez podmiot, którego jest
Pani/Pan reprezentantem*/związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa
w spadku** umowy z Bankiem – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
3) wynikających z wypełnienia obowiązków ciążących na Banku w związku z
prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy
(realizacja obowiązków Banku wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, np. Prawa bankowego, przepisów ustawy o przeciwdziałania praniu
pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów księgowych i podatkowych
oraz wymogów regulacyjnych) – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
4) prowadzenia (na Pani/ Pana wniosek) korespondencji w celu komunikacji i
rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia),
5) udzielenia informacji i realizacji sprawy z jaką Pani/Pan kontaktuje się
telefonicznie z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
6) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Banku, w tym nagrań w ramach
monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
1) w związku ze złożonym wnioskiem, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy – przez
czas niezbędny do obsługi wniosku i podjęcia działań związanych z zawarciem

1

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

umowy oraz podjęciem działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
jednakże nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy licząc od daty negatywnie
rozpatrzonego wniosku lub wycofania przez Panią/Pana wniosku,*
2) w związku ze złożonym wnioskiem i w celu jego realizacji, po zawarciu umowy –
przez okres obowiązywania umowy, bądź przez okres uprawniający
do kontunuowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w spadku (w
zależności od tego który z ww. okresów upłynie wcześniej)**, a następnie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, jak również przez
okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed
zgłoszonymi roszczeniami do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy lub z innego tytułu pozostającego w związku z zawartą
umową,
3) w związku z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu a
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – przez okres 5 lat licząc od dnia
zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia
transakcji okazjonalnej, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejny okres nie
dłuższy niż 5 lat we wskazanej w ww. ustawie sytuacji,
4) przez okres niezbędny do realizacji celu wizyty w Banku,
5) w zakresie nagrań w ramach monitoringu wizyjnego - przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące.
Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym
odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na
podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym), np. świadczące usługi z zakresu
IT, audytorskie, windykacyjne i inne wspierające prowadzenie działalności
bankowej,
2) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
Rzecznik Finansowy,
3) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach
bankowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich
kopii) i prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na
warunkach wynikających z Rozporządzenia.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia
i przyjęcia wniosku przez Bank,
zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień
i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych
osobowych Bank zmuszony jest odmówić przyjęcia wniosku oraz zawarcia umowy.*
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem złożenia wniosku o
zmiany w umowie i przyjęcia go przez Bank oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku
związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony
jest odmówić przyjęcia wniosku o zmianę umowy.**
*) dotyczy reprezentanta – osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, JST, SKO, KZP, Rady Rodziców
**) dotyczy zarządcy sukcesyjnego

2

