
Załącznik nr 7 do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady 

Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Nicolaus Banku 

 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

w procesie przeprowadzenia oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,  

w szczególności w celu oceny spełnienia wymogów,  

o  których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe przed dokonaniem wyboru. 

 

  

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych: 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: Rozporządzenie) Kujawsko - Dobrzyński Bank 

Spółdzielczy przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator 

danych 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33 87-100 Toruń, 

zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116492, NIP 879-016-

99-20 REGON 000495289, tel.56 639 9500, email: kontakt@nicolausbank.pl, 

strona internetowa Banku: www.nicolausbank.pl,  zwany dalej „Bankiem” lub 

„Administratorem”. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

U Administratora został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można 

się skontaktować pisemnie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy 

Rozporządzenia:  Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33 87-100 
Toruń lub  pod adresem e-mail: iod@nicolausbank.pl .  

Kategorie danych Bank przetwarza  w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych 

osobowych: 

a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),  

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), 

c) informacje dotyczące wykształcenia, szkoleń i posiadanych kwalifikacji, 

d) informacje dotyczące historii zatrudnienia (np. zajmowane stanowiska, zakres 

zadań), 

h) informacje o skazaniach, np. pochodzące z Krajowego Rejestru Karnego, 

i) pozostałe dane niezbędne do przeprowadzenia oceny odpowiedniości, np. 

ocena reputacji, uczciwości, rzetelności, zdolności do prowadzenia spraw  

Banku, wiedzy, umiejętności i doświadczenia.  

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania  

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia oceny 

odpowiedniości kandydata na członka  Rady Nadzorczej , tj. w celu oceny czy 

spełnia Pani/Pan wymogi, o  których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe  

i  dokonania ewentualnego wyboru w skład  Rady Nadzorczej  – podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia w związku z art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane  

Przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie 

dłuższy niż 25 lat.   

Odbiorcy danych W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane 

przez Bank następującym odbiorcom lub grupom odbiorców: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa 

2) podmioty, którym bank powierzył przetwarzanie danych . 

mailto:iod@nicolausbank.pl


 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych. 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy  dane są przetwarzane przez Bank, a także 

prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia danych (art. 16 RODO), 

3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO). 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych 

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim 

przypadku Bank może przetwarzać dane, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

Pani/Pana  interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). 

 

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. 

Wymóg podania 

danych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 

warunkiem niezbędnym przeprowadzenia oceny Pani/Pana odpowiedniości  

i dokonania ewentualnego wyboru w skład  Rady Nadzorczej . Niepodanie danych 

osobowych skutkuje niewpisaniem na listę kandydatów na członków  Rady 

Nadzorczej . 


