Informacja o zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U. UE l.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku)
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 maja 2018 roku.
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Jako Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie jesteśmy administratorem Państwa danych
osobowych. Prowadzimy działalność zgodnie ze statutem. Nasza siedziba mieści się w Mikołowie,
kod pocztowy 43-190, przy ul. Krakowskiej 29. Strona www.bankmbs.pl. Mogą Państwo kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych pisząc – na adres pocztowy Banku lub adres
elektroniczny: iod@bankmbs.pl lub inspektorochronydanych@bankmbs.pl lub kontaktując się
telefonicznie pod numer 32 428 2000.
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, do którego mają Państwo prawo wniesienia skargi.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy
w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez
czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO,
podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
a) przechowywanie danych o połączeniach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych
organów,
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
c) realizację usług i czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j. z dnia 2017.09.15 z późn. zm.), (dalej ustawa
Prawo bankowe),
Odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny zgodny z umową oraz obowiązującymi
przepisami. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c
RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe
(podstawa prawna: obowiązek prawny) lub
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np.
otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO;
podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
W szczególności przetwarzanie danych będzie realizowane w celu:
a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą- np. w celach marketingowych lub
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka po wygaśnięciu zobowiązania. W odniesieniu do
osoby małoletniej (powyżej 13 roku życia) przesyłanie informacji handlowych w celach
marketingowych następuje po wyrażeniu zgody przez jej rodzica lub opiekuna
(przedstawiciela ustawowego). Łączenie danych osobowych i ich dalsze przetwarzanie w
celach marketingowych podczas korzystania z publicznie dostępnych stron internetowych
może nastąpić po akceptacji odpowiednich zgód /oświadczeń, które tego dotyczą. Podstawę
prawną tych zgód, upoważnień/oświadczeń stanowią przepisy Rozporządzenia, prawa
wspólnotowego lub polskiego mającego zastosowanie do banków, lub ustaw, aktów
wykonawczych szczególnie dotyczących danej zgody/upoważnienia, w tym: prawa
bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o udostępnieniu
informacji gospodarczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa
telekomunikacyjnego.
b) rozpatrywania wniosku lub czynności poprzedzających jego złożenie, lub związanych z
zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności
poprzedzających jej zawarcie. Są to czynności takie jak: analiza, ocena ryzyka, inne
czynności w procesie zawierania, wykonywania i rozwiazywania umowy. Mogą to być
również inne czynności lub oświadczenia związane z umową, w tym dotyczące
zabezpieczeń spłaty zobowiązań lub czynności lub oświadczeń związanych z reprezentacją
osoby fizycznej (np. pełnomocnictwem) w tym czynności samego reprezentanta, a także
czynności zlecane przez inne podmioty, ale związane z obsługą Klienta (wszelkie czynności
i umowy realizowane w imieniu lub na rzecz tych podmiotów). Może być wymagana
dodatkowa zgoda w celu uruchomienia dodatkowej usługi lub funkcjonalności wynikającej z
umowy.
c) wykonywania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym: przepisów
prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego dotyczącego banków
np. ustawy Prawo bankowe – są to w szczególności obowiązek zachowania bezpieczeństwa
przechowywanych środków i obowiązek przekazywania i pobierania danych do/z baz
informacji związanych z ocena zdolności i wiarygodności kredytowej lub analiza ryzyka
Klientów. Obowiązki te mogą wynikać również z innych przepisów które przewidują wymogi
dostosowania proponowanych usług do ich cech lub do proponowania adekwatnego
charakteru tych usług. Ponadto Bank jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikające z
prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, przepisów dotyczących
przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładającym obowiązki w celu
zachowania bezpieczeństwa transakcji i gwarantowania środków. Ponadto bank ma prawo
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przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje
wydane przez uprawnione organy lub instytucje.
3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna:
wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z
umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych
organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony
interes);
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych
wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
5) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy poprzez:
− przekazywanie, wyświetlanie, wysyłanie informacji handlowych;
− przekazywanie, wyświetlanie, wysyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji
elektronicznej lub telefonicznej, które Bank identyfikuje jako będące w Państwa
użytkowaniu, czynności te mogą być także wykonywane za pomocą systemów
przekazujących te informacje automatycznie;
− przesyłanie za pośrednictwem tradycyjnej poczty informacji handlowych;
− łączenie Państwa danych z informacjami dotyczącymi Państwa sytuacji ekonomicznej, cech
i zachowań lub preferencji aby dopasować informacje handlowe do Państwa znanych lub
przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie).
Informacje handlowe - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów, a także oferty handlowe.
Mogą one dotyczyć promocji wizerunku, usług lub produktów Banku lub innych podmiotów lub
innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane przez Bank lub są związane z
działalnością Banku. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane. W każdej
chwili mogą Państwo zrezygnować z profilowanego marketingu (podstawa prawna: nasz
prawnie uzasadniony interes);
6) utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony.
Dla potrzeb tego działania wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery
urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie udzielonej zgody lub
właściwych przepisów prawa precyzujących kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody oraz
określających sposób jej udzielenia i odwołania;
7) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w
szczególności sporządzania raportów i sprawozdań wewnętrznych oraz obowiązków
sprawozdawczych wobec innych podmiotów, badania marketingowe, planowanie rozwoju
usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np.
dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez
okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz
prawnie uzasadniony interes);
8) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy
zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania
związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych
uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę –
Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
9) wsparcia obsługi, w tym dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której
Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy
(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania
obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy
Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w
przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo
najbardziej zainteresowani).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w
jakim celu będziemy przetwarzać te dane.
Warunkiem skorzystania z naszych usług jest podanie nam imienia i nazwiska, numeru PESEL, serii
i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania, imion rodziców oraz
rezydencji podatkowej. Wprowadzenie tego warunku wobec Klientów nie jest naszą decyzją, ale
wynika z przepisów prawa.
Jeśli dodatkowo podadzą Państwo adres poczty elektronicznej lub wskażą inny podobny środek
porozumiewania się na odległość i złożą odpowiednią dyspozycję, będziemy przesyłać treść każdej
zmiany umowy na adres elektroniczny lub w inny wskazany sposób.
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w
tym o przeprowadzanych rozliczeniach, korzystaniu z systemu bankowości internetowej, usług czy
ze strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych
usług, z których Państwo korzystają.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub
skorzystać z produktów albo funkcjonalności nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało
wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje
uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie
informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.
Przetwarzamy dane:
1) w celu zawarcia umowy kredytu na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Banku
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) w celu identyfikacji i weryfikacji Klienta. Chodzi tu o stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości
Klienta lub osoby/podmiotu, który Klient reprezentuje. Sprawdzamy czy dane są zgodne z
danymi podawanymi lub otrzymanymi z właściwych dokumentów, rejestrów, wykazów, a także
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danymi identyfikującymi urządzenia (np. nr telefonu, IP, email, numery urządzeń mobilnych)
którymi posługuje się Klient, także osoba reprezentująca daną osobę lub podmiot mający relację
prawną z Bankiem. Bank w celu bezpieczeństwa transakcji gromadzi również dane o lokalizacji
urządzenia, którym posługuje się Klient;
3) związane z danymi transakcyjnymi. To dane dzięki którym można wykonać określoną transakcję
lub są związane z jej identyfikacją lub wykonaniem;
4) dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej – również o osobach pozostających na
utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym;
5) finansowe lub związane ze świadczeniem usług. Chodzi tu o dane związane ze świadczeniem
danej usługi, sytuacja majątkowa, finansowa Klienta lub osób, których dana czynność dotyczy
lub z którymi jest związana np. dane o majątku, dane określające zdolność i wiarygodność
kredytowa, dane o lokalizacji – o ile określona usługa lub produkt taki warunek wyraźnie
przewiduje, lub inne dane niezbędne do korzystania z usług Banku oraz komunikacji z bankiem
poprzez aplikacje mobilne;
6) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom
bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w
celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) dotyczące poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi – są one
pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami
w tej sprawie;
10) odnoszące się do preferencji lub zachowań – są to dane analizowane i przekazywane aby
zrealizować daną usługę oraz przekazywane na mocy odpowiednie zgody (np. na
przekazywanie informacji handlowej w celu marketingowym za pomocą urządzeń
elektronicznych) lub innej podstawy prawnej;
11) dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej. To dane lub informacje o takiej
działalności Klienta lub podmiotu który reprezentuje potrzebne w związku z usługą lub
produktem oferowanym przez Bank lub za jego pośrednictwem;
12) audiowizualne. To np. nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie
rozmów w celu bezpieczeństwa lub w celu dowodowym;
Bank może również przetwarzać dane osobowe przekazane przez Klienta niewymienione w pkt. 112, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach
opisanych w tej Informacji.
1. Bank może przekazywać Państwa dane osobowe do podmiotów lub organów:
1) którym przekazanie tych danych jest niezbędne do wykonania określonej czynności np.
transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;
2) którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia;
3) z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności Bank
Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Agencja
Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33;
4) uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom
wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d ustawy Prawo bankowe, w szczególności do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków
Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do
Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu AMRON, w celu oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
5) do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Zb. Herberta 8 - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02676 Warszawa oraz do Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kaczmarskiego 77A - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
mogą być udostępnione:
a) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z
2018 r., poz. 470 z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich
określonym,
b) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, w zakresie i na
warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz innym instytucjom ustawowo
upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach
określonych w ustawie Prawo bankowe,
c) Bank jest uprawniony do przekazywania do biur informacji gospodarczych informacji o
zobowiązaniach Kredytobiorcy zgodnie z art. 105 ust. 4b i 4c ustawy Prawo bankowe oraz
na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, gdy spełnione są łącznie następujące
warunki:
− zadłużenie powstało z tytułu wykonywania Umowy kredytu,
− łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych,
− należności są wymagalne od co najmniej 30 dni,
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upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia do
rąk własnych, na wskazany przez Kredytobiorcę adres do doręczeń, a jeżeli taki nie został
podany – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie
o zamiarze przekazania danych, z podaniem firmy i adresu siedziby biura, któremu Bank
przekazuje dane,
d) na podstawie art. 105a ust. 3 i 5 ustawy Prawo bankowe, w przypadku niewykonania przez
Kredytobiorcę zobowiązania wynikającego z Umowy kredytu lub dopuszczenia się zwłoki
powyżej 60 dni kalendarzowych w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy kredytu
oraz nieuregulowania wymagalnej części zobowiązania w ciągu 30 dni kalendarzowych od
dnia poinformowania przez Bank o zamiarze przetwarzania informacji wynikających z
Umowy kredytu, Bank oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów,
a także instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, będą
uprawnione do przetwarzania informacji wynikających z Umowy kredytu stanowiących
tajemnicę bankową, bez jego zgody, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia
zobowiązania.
2. Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby
gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe udostępniać
informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem
czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.
3. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy Prawo bankowe, Administrator może - za pośrednictwem
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych,
będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu
umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
4. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje
Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.
5. Podmioty takie mogą mieć siedzibę i obszar działania w Polsce lub za granicą zalicza się do
nich organizacje kartowe Visa lub MasterCard w związku z kredytem w karcie kredytowej. Dane
do tych organizacji Bank przekazuje za pośrednictwem Banku BPS S.A. przy zastosowaniu
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są
przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez bank zgodnie z tymi przepisami procedur a
także zgód i innych Państwa oświadczeń.
Dane przetwarzane w związku z;
1) umową lub inna czynnością prawną - przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku,
przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli ta czynność dochodzi do skutku przez
czas niezbędny do jej wykonania z uwzględnieniem pkt. 2. Jeżeli czynność nie doszła do skutku
przetwarzamy dane przez okres 3 lat od daty zebrania danych;
2) wykonywaniem czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu –
tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa
w art. 105 a ust. 3 i 5 ustawy Prawo bankowe, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż
przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania
przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te
będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
3) obliczeniami współczynników finansowych i kapitałów jakie wykonujemy określonymi dla Banku
metodami – zgodnie z ustawą Prawo bankowe – okres przetwarzania wynosi 12 lat od dnia
wygaśnięcia zobowiązania;
4) danymi archiwalnymi - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (np. umowy) dane osobowe
dotyczące działania osób w imieniu przedsiębiorcy są przetwarzane przez okres 3 lat, a
pozostałe dane dotyczące osób fizycznych przez okres 6 lat, chyba że przepisy prawa
przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postepowanie (w
szczególności karne) okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia
ostatniego z trwających postępowań bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że
przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres
przedawnienia dla roszczeń którego postepowanie dotyczy;
5) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego
orzeczenia kończącego postępowanie, chyba że bieg przedawnienia został przerwany;
6) zgodą Klienta-przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu
odwołania zgody;
7) pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub przekazane przez inne
podmioty – okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania oraz jego podstawy (przepisy
prawa lub Państwa zgoda). Dane pozyskane z bazy, o ile nie doszło do zawarcia umowy, będą
usunięte z ich przetwarzania w terminie do 2 lat od dnia ich pozyskania, chyba że zgoda Klienta
nadal jest obowiązująca.
Opisane w pkt 1-7 okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według
poszczególnych celów i podstawy prawnej, ale nie pozbawia to Banku prawa do ich przetwarzania w
innym celu lub w oparciu o inna podstawę prawną. Klient w każdym czasie może wycofać wszystkie
lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
Mogą Państwo złożyć do Banku wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –
stosownie do złożonego wniosku);
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4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych, przysługujących uprawnień
i warunków skorzystania z nich oraz o kopię danych).
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym
w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w Banku.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie
dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy
prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
Prawo sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w
tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą
wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji,
po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się
za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji
obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o
wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może
umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub
automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam
zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem
wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, ul. Krakowska 29, 43-190 Mikołów;
Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danych w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie:
iod@bankmbs.pl lub inspektorochronydanych@bankmbs.pl

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora

__________________________________

___________________________________
(miejscowość, data)

Podpis Oświadczającego
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