ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ
DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW BANKU
1.

Niniejszym reguluje się zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez BANK SPÓŁDZIELCZY W BYSTREJ, UL. ZDROJOWA 3, 43-360
BYSTRA (dalej jako – „Bank”), który jest administratorem danych w rozumieniu 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 (dalej jako – „RODO”).

2.

Niniejsze postanowienia stosuje się do wszelkich danych, powierzonych przez Klientów w związku z realizacją zleconych transakcji i zawartych umów
przetwarzanych w formie tradycyjnej (tj. papierowej) lub też zapisanych i przekazanych Bankowi w formie elektronicznej.

3.

W celu wykonania transakcji i przez czas obowiązywania umów oraz w związku z przepisami prawa, Klient powierza i wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych, polegające na czynnościach wynikających z Umów i obowiązku prawidłowego wykonania transakcji oraz, w szczególności:
a) edycji danych,
b) podglądu danych,
c) kopiowania danych (w tym eksportowania i importowania)
d) opracowywania danych.
Bank jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Klientów w zakresie wynikającym z przepisów prawa i obowiązku
prawidłowego wykonania zleconych transakcji. Klient zobowiązuje się do każdorazowej bezzwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych.

4.

5.

Klient zobowiązuje się zachowania bezpieczeństwa i ochrony swoich danych oraz do zachowania poufności. Ponadto Klient zapewnia, że wszelkie
informacje i dane uzyskane w związku lub przy okazji realizacji Umowy oraz wykonywanych transakcji, były traktowane jako ściśle poufne i
zobowiązuje się do nie udostępniania ich osobom trzecim.

6.

Bank dla realizacji Umowy i realizacji zleconych transakcji uprawniony jest do dokonywania dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy), w celu realizacji przez ten podmiot całości lub części przedmiotu Umowy lub realizacji transakcji. Dane
osobowe Klientów mogą być przekazywane w szczególności do: Krajowej Izby Rozrachunkowej S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A. (bank zrzeszający) oraz organów administracji państwowej i innych podmiotów uprawnionych do otrzymania danych osobowych
Klientów na podstawie przepisów prawa.

7.

Bank zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjąć środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie
powierzonych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności wymogów,
o których mowa w art. 32 RODO i innych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem lub zabraniem przez
osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez pocztę email: iod@bsbystra.pl

9.

W związku z realizacją wymogów określonych w pkt 7 powyżej, Bank zobowiązuje się w szczególności do:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania osobom nieupoważnionym danych osobowych, które pozyskał w trakcie wykonywania
powierzonych mu czynności, wynikających z postanowień Umowy,
zachowania w tajemnicy informacji na temat wdrożonych środków bezpieczeństwa, mających na celu ochronę danych osobowych, o których Bank
dowiedział się w trakcie wykonywania powierzonych mu czynności, wynikających z postanowień Umowy i realizowanych transakcji,
niewykonywania dodatkowych, własnych kopii powierzonych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego
wykonywania powierzonych mu czynności wynikających z postanowień Umowy lub z przeprowadzanej zleconej przez Klienta transakcji lub
podyktowane jest względami bezpieczeństwa,
niezwłocznego, nie później jednak niż w przeciągu 24 godz. poinformowania Klienta o każdym zaobserwowanym incydencie związanym z
bezpieczeństwem powierzonych jego danych osobowych, który miał miejsce w jego infrastrukturze, w trakcie wykonywania przez niego czynności
realizowanych w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, czy realizacji zleconej transakcji,
współpracy z Klientem, w celu szybkiego ograniczenia nieuprawnionego ujawniania lub wykorzystywania powierzonych danych osobowych, który
miał miejsce w związku z wystąpieniem incydentu, o którym mowa w lit. d) powyżej,
pomocy Klientowi, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36
RODO,
przedsięwzięcia środków koniecznych do zachowania w tajemnicy powierzonych Bankowi do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów
ich zabezpieczania przez pracowników Banku zatrudnionych przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, w szczególności poprzez
dopuszczanie do przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie osób, które zobowiązały się do zachowania w/w informacji w tajemnicy,
zgodnie z treścią art. 28 ust. 3 lit. b) RODO,
udostępnienia Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do realizacji obowiązków określonych w art. 28 RODO,

10. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 9 lit. a) i b) powyżej, obowiązuje również po ustaniu współpracy Stron wynikającej
z Umowy lub przeprowadzonej transakcji.
11. Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami Umowy, Bank ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
12. Po rozwiązaniu Umowy, Bank może jedynie przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązany odpowiednimi
przepisami prawa lub wobec których przysługuje mu również status administratora danych osobowych. W zależności od decyzji Klienta, Bank
zobowiązuje się do usunięcia lub zwrócenia Klientowi wszelkich danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na mocy jego zgody
oraz usunięcia wszelkich sporządzonych kopii, o ile zostały przez Bank wykonane.
13. Bank, bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta lub poinformowania Klienta na piśmie (w przypadku, gdy obowiązek przekazania danych osobowych
wynika z przepisu prawa i przepis taki nie nakłada na Bank obowiązku zachowania w poufności tego faktu z uwagi na ważny interes publiczny), nie
przekaże powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza EOG) lub organizacji międzynarodowej. Klient może wedle swojego uznania
odmówić udzielenia zgody.
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Zarząd Banku Spółdzielczego w Bystrej

