
                                                                                                                                                          
KLAUZULA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO „SILESIA” W KATOWICACH  (2.9.) 

DLA OSOBY PROWADZĄCEJ KOREPONDENCJĘ Z BANKIEM 
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach przedstawia informację wymaganą 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 (zwane dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych. 
Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach z siedzibą przy ul. Kopernika 5, 40-064 Katowice, jest Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych (zwanym dalej „Bankiem”).  

2. Inspektor Ochrony Danych. 
Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod 
adresem e -mail: rodo@silesiabank.pl lub numerem telefonu 516 068 835 lub pisemnie na adres naszej siedziby Banku.  

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

1) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na przekazaną do Banku korespondencję, a także w celach 
dowodowych, oraz archiwalnych – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Bank na podstawie art. 6 lit. f RODO; 

2) Pani/Pana dane osobowe Bank pozyskał bezpośrednio od Pani/Pana. 
3) Bank nie dokonuje profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Pani/Pana 

danych osobowych w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem 
profilowania w następujących sytuacjach. 

4. Okres przechowywania danych 
Bank przechowuje Pani/Pana dane do czasu ustania prawnie usprawiedliwionego interesu Banku.  
5. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 
1) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku, na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym), np. świadczącym usługi z zakresu IT; 
2) podmiotom świadczącym usługi wspierające prowadzenie działalności Banku, np. kancelariom prawnym; 
3) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz 

ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, tj. Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 
w ramach wykonywania czynności audytu wewnętrznego. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 

7. Konsekwencje niepodania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia korespondencji. 

8. Dalsze informacje  
W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych, którego dane kontaktowe wskazano w pkt. 2.  

Oświadczenie: Przyjmuję do wiadomości powyższe informacje przekazane przez Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach występującego 
w roli Administratora danych osobowych. Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 
RODO jest dla mnie zrozumiała.  

 

 

………………………………………………………………………                                                          ………………………………………………………………. 

                /miejscowość, data/                                                                                                          /podpis / 


