KLAUZULA INFORMACYJNA ODBIORCY PRZELEWÓW BANKOWYCH
Bank Spółdzielczy w Ożarowie, dokłada wszelkich starań, aby w każdej sytuacji realizować obowiązek informacyjny względem
osób, których dane przetwarza jako administrator. W sytuacji zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby której one
dotyczą, Bank przekazuje niezbędne informacje o których mowa w 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 (RODO) w momencie zbierania tych
danych.
Bank dokłada także starań, aby w sytuacjach w których dane nie są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą,
ale od innego podmiotu, także przekazywać osobom, których dane są przetwarzane niezbędne informacje zgodnie z art. 14
RODO. Informacje te są w miarę możliwości przekazywane niezwłocznie po pozyskaniu danych, lub przy pierwszym kontakcie z
osobą, której dane dotyczą.
Niekiedy może jednak dochodzić do sytuacji w których udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, o czym mowa w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W tych sytuacjach, dbając aby podejmowane były
odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, Bank
udostępnia informacje publicznie. Informacje te znajdują się poniżej.
Kategorie osób, których dane Bank przetwarza, wobec których za niemożliwe lub nadmiernie utrudnione uznaje się bezpośrednie
realizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO: Informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych odbiorców przelewów bankowych
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Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Ożarowie z siedzibą w Ożarowie (kod 27-530), przy ul. Długiej 14,
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000141116, NIP: 8631038631, REGON:
000497940, telefon kontaktowy: +48 15 861-10-20, email: bank@bsozarow.pl (dalej zwany jako "Bank").
Inspektor Ochrony Danych kontakt - iod@bsozarow.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za
pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: iod@bsozarow.pl, lub pisemnie Bank Spółdzielczy
w Ożarowie ul. Długa 14, 27-530 Ożarów.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
• Dane osobowe odbiorców przelewów będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy zawartej
pomiędzy Bankiem a podmiotem, który zlecił wykonanie przelewu na rzecz odbiorcy.
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy podmiotu który przekazał dane, a także
prawnie uzasadnione interesy Banku, związane bezpośrednio z możliwością wykonania umowy zawartej pomiędzy tymi
podmiotami.
• Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Bank uznaje także możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie
oszustwom i przestępstwom gospodarczym, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
• Ponadto Bank będzie przetwarzał dane także w celu wypełniania przez Bank obowiązków nałożonych przez przepisy
prawa, w tym wynikających w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu, lub przepisów podatkowych. Podstawę przetwarzania w tym zakresie stanowią wskazane przepisy prawa.
Kategorie danych osobowych
• Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe, a także dane finansowe (w
tym numer rachunku bankowego odbiorcy i kwota przelewu), oraz inne dane dotyczące danego przelewu (takie jak data
operacji, czy tytuł przelewu).
Odbiorcy danych
• Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych takim jak izby rozliczeniowe lub inne podmioty
prowadzące rozliczenia lub rozrachunek, jak również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Dane mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (np.
podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z administratorem)
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
• Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów
informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do
których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie
danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych
osobowych.
Okres przechowywania danych
• Dane osobowe odbiorców przelewów będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych
powyżej, a także do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego
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przetwarzania w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy
Bankiem, a podmiotem zlecającym przelew.
Prawa osoby, której dane dotyczą
• Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, której dotyczą dane Bank dostarczy kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu.
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych, który zostanie przez Bank rozpatrzony.
• W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z Inspektorem
Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
• wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe odbiorcy przelewu są udostępniane Bankowi przez podmiot zlecający
jego dokonanie

