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Załącznik nr 6 
do Instrukcji rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Miedźnej 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 2016r.), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Miedźnej, z siedzibą w Miedźnej pod adresem ul. 

Wiejska 2, 43-227 Miedźna. Dane kontaktowe Banku – numer telefonu: 32/211-61-16, strona: www.bsmiedzna.pl, adres email: 
sekretariat@bsmiedzna.pl 

 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Miedźnej,  ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna jest pracownik dostępny 

pod adresem: ochronadanychosobowych@bsmiedzna.pl lub pisemnie na adres wskazany w ustępie nr 1 powyżej. 
 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rozpatrzenia niniejszej reklamacji. Bank będzie przetwarzał w 
powyższych celach dane osobowe podane administratorowi bezpośrednio przez Pana/Panią. 

 
4. Przetwarzanie przez Bank Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) oraz f) 

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) i jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także 
niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. 

 
5. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej jest obowiązkowe w związku z tym, iż przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) na 
podstawie wyżej wskazanych przepisów prawa.  

 
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji reklamacji we wszystkich instancjach a także w celach 

archiwalnych. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank osobom upoważnionym przez Bank, tj. 
pracownikom i współpracownikom Banku, którzy mają  dostęp do danych w związku z wykonywanymi obowiązkami.  

 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować 
się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

 
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań 

dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: ochronadanychosobowych@bsmiedzna.pl. Więcej informacji na temat praw klienta wynikających z 
Rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Banku: www.bsmiedzna.pl/rodo 
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