
Załącznik nr 1.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Upadłego, który nie 

jest klientem lub pracownikiem Banku,  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dot. przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie osoby 

fizycznej, wobec której ogłoszono Upadłość konsumencką, a nie będącej klientem Banku  

 

Szanowni Państwo,  

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia  

4 maja 2016 r.), dalej „RODO”, informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, 

ul. 1 Maja 16, 24 – 150 Nałęczów. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można 

skontaktować się pod adresem: iod@bsnaleczow.pl;  

3. Administrator przetwarza dane osobowe, które mógł otrzymać od Syndyka, analiz 

Krajowego Rejestru Zadłużonych lub Monitora Sądowego i Gospodarczego, a także 

w wyniku innych zdarzeń. 

4. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: 

imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu analiz oraz celów statystycznych, a także 

na potrzeby udzielenia odpowiedzi do żądanie uprawnionych organów, tj. na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające rozwiązania 

teleinformatyczne, organy i urzędy państwowe, podmioty świadczące usługi audytowe i 

prawne, a w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji również podmioty 

świadczące usługi pocztowe lub kurierskie. 

7. Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

8. Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do 

zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji w związku z przetwarzaniem 

danych osoby fizycznej, wobec której ogłoszono upadłość konsumencką. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat lub do czasu złożenia 

uzasadnionego sprzeciwu;  

10. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do 

danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji o prawach osób, 

których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO (tekst dostępny na stronie: 

https://eur-lex.europa.eu). Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 
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