
  

Klauzula informacyjna 

dla członków Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach 

  

 

  

Stosownie do treści przepisu art. 13 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, Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „Rozporządzenie”) Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach podaje 
następujące informacje:  

Administrator 

danych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Bank 

Spółdzielczy w Łomiankach, ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki, wpisany do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000126714 (dalej: „Administrator” lub „Bank”). 

  

Dane kontaktowe  Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem: iod@mbsbank.pl, pisemnie: ul. Szpitalna 8, 

05-092 Łomianki. 

Inspektor Ochrony  

Danych  

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@mbsbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z 

Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:  

1) podjęcia niezbędnych działań związanych ze złożeniem przez Panią/ 

Pana deklaracji członkowskiej oraz przyjęciem w poczet członków Banku 

jako spółdzielni prowadzącej swoją działalność na podstawie ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 7 grudnia 

2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

bankach zrzeszających oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 

zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

2) realizacji uprawnień i obowiązków członka spółdzielni w zakresie w jakim 

wynikają one ze statutu Banku – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,  

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w 

związku z prowadzeniem działalności w formie spółdzielni, w tym w 

szczególności prowadzenia rejestru członków oraz dla realizacji 

uprawnień i obowiązków członków spółdzielni wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności: ustawy 

z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe, ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 

tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,  

4) wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 



terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 

zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

5) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed 

zgłoszonymi roszczeniami mogącymi wyniknąć z członkostwa – 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest 

prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. przepis art. 6 ust. 

1 lit. f Rozporządzenia,  

6) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia, 

przy czym Bank zakłada, że prawnie uzasadnione interesy muszą mieć 

charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności 

osób, których dane dotyczą. 

Okres przetwarzania 

danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku 

członkostwa w Banku jako spółdzielni oraz po tym okresie, jednak nie dłużej 

niż do czasu ustania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z tego stosunku lub prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora wynikającego bezpośrednio z tego stosunku. Dane osobowe, 

dla których przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora, będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator 

będzie w stanie wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego 

wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane 

dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia własnych 

roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami mogącymi wyniknąć z 

członkostwa – przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń wynikający z 

właściwych przepisów prawa. 

Odbiorcy danych Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym 

odbiorcom:  

1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa 

bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w 

oparciu o stosowną podstawę prawną, 

2) podmiotom przetwarzającym w imieniu Banku dane osobowe osoby, 

której dane dotyczą, na podstawie zawartej z Bankiem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 

określonych w umowie zadań i usług na rzecz Banku, w tym 

dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych 

i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom 

pocztowym, kurierom, firmom prawniczym. 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

W ramach realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w 

spółdzielni, Bank nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, 

w tym z wykorzystaniem profilowania.  

 



Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych do innego administratora na warunkach wynikających z 

Rozporządzenia. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

  

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  

 

 

  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia 

w poczet członków spółdzielni oraz realizacji określonych uprawnień i obowiązków członka spółdzielni. W 

przypadku niepodania danych osobowych, zawartych w deklaracji członkowskiej, Bank zmuszony jest odmówić 

przyjęcia deklaracji członkowskiej, a tym samym odmówić przyjęcia w poczet członków Banku. 


