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INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH 

KLIENTÓW1 

 
 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  w 
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111791, NIP 
683-10-01-554, REGON 000499301. Bank ma siedzibę w Wieliczce,  przy ul. Kilińskiego 2, strona 
internetowa: www.mbsw.pl 
 
Jak możecie się Państwo z nami skontaktować i jakie są dane kontaktowe naszego inspektora ochrony 
danych osobowych? 
a) Małopolski Bank Spółdzielczy, 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2; e-mail: info@mbsw.pl.; telefon do 

Centrali Banku (012) 278-13-95  
b) W sprawach dotyczących danych osobowych możecie Państwo również skontaktować się z inspektorem 

Banku ds. ochrony danych osobowych pisemnie na adres pocztowy wskazany w punkcie a) z dopiskiem 
,,Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny: iod@mbsw.pl 

 
W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? 
Bank przetwarza Pani/Pana dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek 
bankowy, zawrzeć umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek, dokonać transakcji 
płatniczej czy też zapewnić bezpieczeństwo środków i transakcji. W zależności od zawartej relacji z Bankiem, 
Bank przetwarza Pani/Pana dane w celach: 
a) rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania danych (art. 6 ust 1 

lit. b) Rozporządzenia); 
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych, 

także jako strona wniosków, skarg, reklamacji i innych pism złożonych bankowi (podstawa prawna: art. 6 
ust.1 lit. c) Rozporządzenia);  

c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego po wygaśnięciu zawartej z 
Bankiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia; 

d) marketingu i promocji produktów i usług Banku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzania); 
e) administracyjnych, w tym archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. 

f) Rozporządzenia); 
f) dochodzenia należności (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia). 
Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jakkolwiek 
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i realizacji umowy z Bankiem. 
 
Jakie są kategorie odbiorców Państwa danych? 
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank następującym kategoriom odbiorców: 
a) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
b) Pomiotom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji 

płatniczej lub inne usługi lub czynności, 
c) Podmiotom, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka.  
d) Podmiotom, które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia. 

                                                             
1 Klient – to osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza w co najmniej w jednym z celów wskazanych w tej 
informacji (osoba prywatna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prowadząca gospodarstwo rolne, spółka 
cywilna, partnerska, jawna). 
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e) Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku (na podstawie art. 6a Prawa bankowego) tj. podmiotom, 
którym powierzono wykonywanie czynności bankowych. Takie podmioty przetwarzają dane jako 
podwykonawcy, na podstawie umowy z Bankiem i zgodnie z poleceniami Banku. 

f) Podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia. 
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
a) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej. 
b) Komisja Nadzoru Finansowego. 
c) Biuro Informacji Kredytowej S.A.  
d) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 
e) Związek Banków Polskich. 
f) biura informacji gospodarczej. 
g) Bank BPS SA jako bank zrzeszający banki spółdzielcze. 
h) inne banki i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 
i) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem 

umowy (tzw. podmioty powierzające). 
Bank nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przepływ danych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo jak transfer danych na terytorium Polski. Do 
organizacji działających poza obszarem Polski zalicza się Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej 
Telekomunikacji Finansowej SWIFT z siedzibą w Belgii.   
 
Jakie mają Państwo prawa wobec Banku i w jaki sposób możecie je zrealizować? 
W związku, z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzania; 
b) prawo do  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzania. 
c) prawo do żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzania. 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzania. 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.  
g) w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzania tj. zgody na 

przetwarzanie, przysługuje  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem Rozporządzenia. 

i) Prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w 
tym profilowania (art. 22 Rozporządzenia). 

W celu skorzystania z wskazanych praw należy zgłosić się do placówek Banku oraz złożyć pisemny wniosek.  
 
Jak długo Bank będzie przetwarzał Państwa dane? 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, składanych 
reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.  W 
szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo 
bankowe, ustawy o rachunkowości.  
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i 
usług po wygaśnięciu umowy, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Profilowanie będzie podlegać na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej 
dopasowanych jednak Bank nie będzie podejmował wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany.  
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Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych? 
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do tego organu. 
 
Kategorie przetwarzanych danych 
Przetwarzamy Państwa dane związane z: 
a) identyfikacją lub weryfikacją Klienta – w tym: Pesel/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów 

tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, dane adresowe i teleadresowe, dane potrzebne do korzystania z usług Banku oraz 
komunikacji z Bankiem np. przez Internet; 

b) danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej – również o osobach pozostających na utrzymaniu, 
wspólnym gospodarstwie domowym, stanu cywilnego; 

c) danymi finansowymi – sytuacją majątkową, finansową Klienta lub osób, których dana czynność dotyczy lub 
z którymi jest związana, np. dane o majątku, dane określające zdolność i wiarygodność kredytową; 

d) danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej - dane lub informacje o 
działalności Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebne w związku z usługą lub produktem 
oferowanym przez Bank lub za jego pośrednictwem; 

e) danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi – są one pobierane 
zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami w tej sprawie; 

f) danymi audiowizualnymi, czyli np. nagraniami związanymi z zabezpieczeniem mienia lub majątku, dla 
celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych. 

 
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: www.mbsw.pl/rodo 
 
 


