
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA ZGŁASZAJĄCEGO NARUSZENIE 
 

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych 

stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, zwane dalej „RODO”): 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana jako Zgłaszającego naruszenie danych osobowych jest 

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie z siedzibą w Szczuczynie, adres: ul. Plac Tysiąclecia 27, 

19-230 Szczuczyn. 

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan jako 

Zgłaszający naruszenie skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 

adresem e-mail: iod@bsszczuczyn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w 

punkcie 1 powyżej. 

 

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Pani/Pana jako 

Zgłaszającego naruszenie: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe. 

 

4. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana jako Zgłaszającego naruszenie dane Administrator pozyskuje bezpośrednio 

z otrzymanego od Pani/ Pana zgłoszenia naruszenia. 

 

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana jako Zgłaszającego naruszenie dane w celach 

związanych z dokonanym zgłoszeniem naruszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych). 

 

6. PRAWO DO SPRZECIWU 

1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana jako Zgłaszającego naruszenie 

danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że 

Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla 

Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana 

interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 



2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Bankiem i złożyć pisemny 

wniosek. 

 

7. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH 

Zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych wynika z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego i obejmuje, kategorie danych wskazanych w 

pkt. 3 niniejszego dokumentu. 

 

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana jako Zgłaszającego naruszenie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu naruszenia 

niezwłocznie usuwa się z systemów Banku, pozostawiając w systemach, przez okres 5 lat, 

licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia, inne 

informacje zawarte w zgłoszeniu naruszenia oraz informacje o podjętych działaniach 

następczych - § 46 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach. 

9. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu jako Zgłaszającemu naruszenie: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

5) prawo przenoszenia danych, 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Pani/Pana jako Zgłaszającego naruszenie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

11. WYMÓG PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana jako Zgłaszającego naruszenie Pani/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne; zgłoszenie może być dokonane anonimowo. 


