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1. Użytkownicy profili na portalu społecznościowym LinkedIn 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W NICOLAUS BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu przekazuje w niniejszym dokumencie informacje 

dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 

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. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w 

Toruniu z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Lelewela 33, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000116492, NIP: 8790169920, REGON: 000495289, telefon: 56 639 95 00, 

e-mail: biuro@nicolausbank.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować 

się pod adresem e-mail: iodo@nicolausbank.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora (Inspektor Ochrony Danych, Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul 

Lelewela 33, 87-100 Toruń). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO), polegającym na:  

a. prowadzeniu profilu na portalu społecznościowym firmy LinkedIn, na 

warunkach oraz na zasadach określonych przez LinkedIn Ireland Unlimited 

Company i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu 

różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, 

budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu 
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komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu LinkedIn 

(komentarze, chat, wiadomości, kliknięcie „Poleć” lub „Obserwuj”), 

b. ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, 

c. prowadzeniu analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania  

z profilu, 

d. wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających  

z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

e. innym, na który wyrazi Pani/Pan odrębną, dobrowolną zgodę, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że 

Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla 

Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub będą niezbędne Administratorowi do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa; 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora; 

3) właściciel portalu społecznościowego LinkedIn na  niepodlegających zmianie 

zasadach dotyczących danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod 

adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-

basic_footer-privacy-policy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wyznaczony celami 

przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec ich 
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przetwarzania, a po tym czasie wyłącznie w sytuacjach i przez okres wymagany 

przepisami prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, 

przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1) dostępu do danych przetwarzanych przez Administratora, 

2) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

4) przeniesienia danych do innego administratora,  

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

6) jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie zgody, przysługuje 

Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

W celu wykonania powyższych praw, może Pani/Pan skorzystać z formularza 

dostępnego w jednostkach organizacyjnych Banku i na stronie internetowej 

www.nicolausbank.pl  

Każdy wniosek złożony w przedmiocie realizacji w/w praw zostanie rzetelnie i wnikliwie 

rozpatrzony, a jego realizacja nastąpi z uwzględnieniem ochrony praw i wolności 

podmiotu danych, ochrony praw i wolności osób trzecich, tajemnicy bankowej oraz 

praw i obowiązków Banku.  

 

Sposób udzielenia informacji: 

Na profilu Banku w zakładce Informacje oraz na stronie internetowej Banku. 
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