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Członkowie Banku 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W                                                        

BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KORONOWIE 

Bank Spółdzielczy w Koronowie  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 Bank Spółdzielczy w Koronowie   

z  siedzibą  w Koronowie (86-010)  przy  Placu Zwycięstwa 12,  zarejestrowanym w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem  KRS 0000142826, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-

031-33-89, REGON 000494686, telefon 52 382 061, e-mail: bank@bskoronowo.com.pl  zwany 

dalej „Bankiem”. 

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

adresem  e-mail:  iod@bskoronowo.com.pl  lub  pisemnie  na  adres  siedziby Administratora 

(Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Plac  Zwycięstwa 12, 86-010 

Koronowo). 

3. Pani/Pana dane osobowe, podane przez Panią/Pana w deklaracji członkowskiej, będą 

przetwarzane w następujących celach:  

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna  

W celu realizacji i wykonania stosunku członkostwa w Banku 

Spółdzielczym w Koronowie, której jest Pani/Pan stroną. 

Art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO 

Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w  

odniesieniu  do  członków  spółdzielni  w  zakresie  określonym przez 

przepisy szczególne, m. in. w celu rejestracji członkostwa.  

Art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w zw. z  

Ustawą z dnia 

16.09.1982 r. Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. 

2017 poz. 1560 ze zm.) 

oraz Statut Banku. 

Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w 

odniesieniu do członków banku w zakresie określonym przez przepisy  

szczególne tj. m.in. w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i 

finansowo-księgowych oraz podatkowych. 

Art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w zw. z ustawą  

z  dnia  7.12.2000  r.  o 

funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych (Dz. U. 

2018 poz. 613 ze zm.), 

ustawą z dnia 
29.08.1997r. Prawo 

Bankowe (Dz.U.  2017 

poz. 1876 ze zm.) oraz 
Statut Banku 

Wypełnienie  obowiązków wynikających  z  przepisów  prawa w 

odniesieniu do kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku (w  

Art. 6 ust 1 lit. c) RODO 

w zw. z m.  in.  
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przypadku  zgłoszenia  przez  Panią/Pana  kandydatury  na członka  Rady  

Nadzorczej  Banku) tj. w m.in.  w celu oceny  kwalifikacji  członków  

organu  zarządzającego  i osób pełniących najważniejsze funkcje.  

Dyrektywą   CRD   IV 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
2013/36/UE z dnia 

26.06.2013 r. w sprawie  

warunków  
dopuszczenia  instytucji  

kredytowych  do 

działalności  oraz  
nadzoru  

ostrożnościowego  nad  

instytucjami 

kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, 

zmieniająca dyrektywę 

2002/87/WE i 
uchylająca dyrektywy 

2006/48/WE oraz 

2006/49/W;  art. 22aa. 
Ustawy z dnia 

29.08.1997r. Prawo 

Bankowe; Wytycznych 

Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego  

z dnia 22.11.2012 r.  

w sprawie  oceny  
kwalifikacji  członków  

organu  zarządzającego  

i osób pełniących 

najważniejsze funkcje; 

Pozostałe  cele  realizowane  w  ramach  tzw.  prawnie uzasadnionego    

interesu    administratora    danych    lub    strony trzeciej: 

1) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, 
2) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, 

3) cele   archiwalne   (dowodowe)   w   zakresie   zabezpieczenia informacji 

na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

 

W przypadku gdy jest Pan/Pani reprezentantem osoby prawnej ubiegającej 

się o włączenie w poczet członków Banku, Pana/Pani dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku. 
Jako prawnie uzasadniony interes rozumie się zawarcie i realizację 

stosunku członkostwa oraz ochronę praw majątkowych i niemajątkowych 

Banku. 

Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank do czasu ustania Państwa członkostwa,   

a  następnie przez    okres    wymagany    przepisami    prawa    dla przechowywania  

dokumentacji  i  wypełniania  obowiązków  prawnych  względem Pani/Pana oraz przez okres 

niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5. 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, 
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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. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania  na  

mocy  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  podmioty,  którym przekazanie danych jest 

konieczne dla realizacji usługi, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane na zlecenie 

Banku, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie 

zgodnie z jego poleceniami. 

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

8. Podanie  danych  osobowych  jest konieczne, aby mogła/mógł Pani/Pan przystąpić do Banku jako 

jego członek. 

 

 
 

Sposób udzielenia informacji: 

1.Informacja w załączniku do deklaracji członkowskiej, 
2.Informacja na stronie internetowej Banku. 


