Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Załącznik nr 3 do Instrukcji obsługi praw klienta w
zakresie danych osobowych w Mazowieckim Banku
Spółdzielczym w Łomiankach

Obowiązek informacyjny
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, działając w zgodzie z Rozporządzeniem
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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej
zwanym „RODO”, uprzejmie informuje, iż:
1.
2.
3.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach,
05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 8;
Inspektorem ochrony danych w MBS w Łomiankach jest pracownik dostępny pod adresem:
iod@mbsbank.pl .
Aktualnie przetwarzamy, lub możemy przetwarzać dane osobowe w następujących procesach:
1)
dane osobowe klientów Banku, przy czym dane te przetwarzamy w celu prowadzania
działalności bankowej, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej
produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania
analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych
oraz w celach archiwalnych. Dane osobowe dotyczące klientów Banku przetwarzane
będą przez okres obowiązywania umowy oraz dłużej na zasadach określonych
przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa bankowego;
2)
dane osobowe potencjalnych klientów Banku, przy czym dane te przetwarzamy w celu
przygotowania i przekazania oferty osobom zainteresowanym, wyłącznie za zgodą
tychże osób. Dane osobowe potencjalnych klientów Banku przetwarzane będą przez
czas niezbędny dla przygotowania oferty;
3)
dane osób niepełnoletnich uzyskane w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług
bankowych, przy czym dane te przetwarzamy w celu prowadzenia działalności
bankowej, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu
bankowego, której stroną może być osoba niepełnoletnia. Dane osobowe osób
niepełnoletnich przetwarzane będą na podstawie i w zakresie określonym na podstawie
pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej lub jej opiekuna
prawnego. Dane osobowe osób niepełnoletnich przetwarzane będą przez okres
obowiązywania umowy oraz dłużej na zasadach określonych przepisami prawa, w tym w
szczególności Prawa bankowego;
4)
dane osobowe członków MBS w Łomiankach, przy czym dane te przetwarzamy w
celach określonych w Statucie Banku, oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym w
szczególności Prawa spółdzielczego oraz w ustawie o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
5)
dane osobowe podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy, przy czym
dane te przetwarzamy w celu prawidłowego wykonania umów łączących Bank z
podwykonawcami. Dane osobowe podwykonawców oraz osób wskazanych do
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4.

5.
6.

7.

współpracy, przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy oraz pięć lat po jej
rozwiązaniu, o ile przepisy prawa nie określają dłuższego okresu;
6)
dane osobowe kontrahentów MBS w Łomiankach, przy czym dane te przetwarzamy w
celu wypełnienia spoczywających na Banku obowiązków prawnych, a przepisy prawa
stanowią podstawę do przetwarzania danych przez okres sześciu lat;
7)
dane osobowe pracowników MBS w Łomiankach oraz dane osobowe kandydatów do
pracy w Banku, przy czym dane te przetwarzamy w celu wypełnienia spoczywających na
Banku obowiązków prawnych, a przepisy prawa (np.: kodeks pracy) stanowią podstawę
do przetwarzania danych przez okres wymagany prawem;
8)
Monitoring wizyjny, dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu
ochrony osób i mienia, czyli celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Banku.
Zakres przetwarzanych przez Bank Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od
zawartych przez Państwa umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego,
umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz
innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane
kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro
Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
Okresy przechowywania/przetwarzania Państwa danych osobowych wynikają z celów
przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez
Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania
celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana
z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),
w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy –
Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
Przysługuje Państwu prawo do żądania:
1) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez
Bank danych oraz uzyskania kopii tych danych;
2) modyfikacji i sprostowania swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne
prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
3) całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
5) przeniesienia danych osobowych do innego Administratora Danych, jeżeli dane
przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą

z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy
o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8.
9.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo
do uzyskania informacji o ich źródle.
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10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu,
przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, są
Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest
niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
12. Przysługuje Państwu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
13. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki
sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@mbsbank.pl
14. Więcej informacji na temat praw klienta wynikających z RODO znajduje się na stronie
internetowej Banku: www.mbsbank.pl/rodo
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