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Obowiązek informacyjny 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) SGB-Bank SA przedstawia 

następujące informacje: 

 

Administrator 

danych 
SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (Bank). 

Dane kontaktowe 

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: 

call.center@sgb.pl, telefonicznie: 800 888 888 (bezpłatne połączenie) lub 61 647 28 46 (z telefonów 

komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W SGB-Banku S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 

pisemnie na adres Administratora, pod adresem e-mail: iod@sgb.pl. Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych opublikowane są na stronie www.sgb.pl. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia. 

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

- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) 

- dane kontaktowe (e-mail, adres miejsca pracy) 

Źródło danych  Pani/ Pana dane Bank pozyskuje: 

-  bezpośrednio od Pani/Pana  

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 

1) przeprowadzenia konkursu „Skarbonka pomysłów” w ramach SKO – podstawą prawna 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia; 

2) wypełnienia spoczywających na Banku obowiązków prawnych związanych z prowadzoną 

działalnością i organizowanym konkursem „Skarbonka pomysłów” w ramach  SKO – 

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

Rozporządzenia; 

3) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony 

interes Banku, którym jest obrona interesów Banku, tj.  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich 

przetwarzania,: 

1) w zakresie przeprowadzenia konkursu „Skarbonka pomysłów” do czasu wycofania zgody; 

2) w zakresie wypełnienia spoczywających na Banku obowiązków prawnych związanych  

z prowadzoną działalnością i organizowanym konkursem „Skarbonka pomysłów” w ramach 

SKO – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank; 

3) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 

roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 
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Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank następującym odbiorcom lub grupom 

odbiorców: 

1) Bankowi Spółdzielczemu, z którym szkoła zawarła umowę w zakresie określonym 

regulaminem SKO w SGB; 

2) innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

3) podmiotom przetwarzającym, z którymi Bank zawarł umowy powierzenia. 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji 

 

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych osobowych. 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy Pani/Pana dane są przetwarzane przez Bank, a także prawo 

dostępu do Pani/Pana danych (art. 15 Rozporządzenia); 

2) sprostowania oraz uzupełnienia danych (art. 16 Rozporządzenia); 

3) usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia); 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia). 

 

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

z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 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 Rozporządzenia). 

W zakresie, w jakim Bank przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody, ma Pani/Pan  

prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

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 udziału Szkoły w konkursie 

„Skarbonka pomysłów. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację Szkoły z udziału w konkursie.  


