
               
 

Załącznik nr 2 do ZASAD ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM  

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W BANKU (…) 

 

 

Oświadczenie administratora 

 

Bank oświadcza, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych wynikających ze składanych „Wniosków o wydanie dokumentów lub 

informacji w formie dostępnej” 

 

Informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich  

z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 4, jest Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych (zwanym dalej „Administratorem”); 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem iod@bskw.com.pl 

lub pisemnie (na adres siedziby Administratora); 

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest udostępnienie 

dokumentów lub informacji w formie dostępnej, podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów Ustawy Prawo bankowe, czyli na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c 

RODO; a także w celach dowodowych, na wypadek postępowań kontrolnych lub nadzorczych, na 

podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – tzn. art. 6 ust.  lit f RODO; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty świadczące Bankowi usługi 

w zakresie przygotowania dokumentów lub informacji w formie dostępnej, a także organy  

i instytucje uprawnione do dokonywania kontroli działalności Banku;  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do przygotowanie  

i przekazania informacji w formie dostępnej, a także po tym okresie do czasu wygasania prawnie 

usprawiedliwionego interesu administratora; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

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; 

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także 

profilowaniu, 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych, 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji Pani/Pana 

wniosku; w przypadku niepodania danych osobowych Bank nie jest w stanie zrealizować wniosku. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, a także znam uprzednie klauzule 

informacyjne przekazane mi przez Administratora. 

 

 

 

   ____________________________ 
               (data i podpis)  
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