
     

   

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA 

NADSAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  

   

Szanowni Państwo,    

   

Nadsański Bank Spółdzielczy (dalej: Bank ) przywiązuję znaczną uwagę do ochrony danych osobowych dlatego też 

jest świadomy, że dane osób prowadzących działalność gospodarczą, dane członków Zarządu reprezentujących 

osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi 

osoby prawnej, będących możliwymi do zidentyfikowania osobami fizycznymi, będą danymi osobowymi 

podlegającymi ochronie RODO.   

W związku z powyższym Bank  poniżej przedstawia klauzulę informacyjna dla kontrahenta będącego osobą prawna 

oraz osobą prowadzącą działalność gospodarczą.    

   

Klauzula informacyjna do kontrahenta (osoba prawna)   

1. Administrator danych   

W związku z zawarciem umowy administratorem danych osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych do 

kontaktu/ realizacji umowy jest Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa 

Wola.   

   

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych   

Bank przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych i wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@sanbank.pl.                 Bank 

zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.    

   

3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania   

Bank otrzymał dane osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych w treści umowy od podmiotu, z którym 

została zawarta umowa, a Pani / Pan reprezentuje lub pracuje w tym podmiocie. Dane ww. osób (takie jak: imię  i 

nazwisko, stanowisko, numer telefon, adres e-mail) Bank przetwarza w uzasadnionym calu administratora, tj. art.  6 

ust. lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami 

umowy, ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia. Bank będzie przetwarzać 

dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwiązania umowy lub odwołania osoby jako osoby realizującej Umowę. 

Po tym czasie dane zostaną usunięte. Bank nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących 

do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych  w związku z 

zawarciem umowy.   

   

4. Odbiorcy danych    

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym np. US, celem wykonania ciążących na Banku 

obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające 

rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.    

   

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy   

Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).    
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6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych   

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 

czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,. 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można 

znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/    

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych   

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi    

   

   

Klauzula informacyjna do kontrahenta (osoba prowadząca działalność gospodarczą)   

   

1. Administrator danych   

W związku z zawarciem umowy administratorem danych osób wskazanych w komparycji i osób wskazanych do 

kontaktu/ realizacji umowy jest Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa 

Wola.    

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych   

Bank przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych i wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@sanbank.pl.                 Bank 

zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.    

   

3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania   

Bank przetwarza dane osobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej stroną umowy w celu jej 

realizacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celach podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Bank mógł również otrzymać dane 

pracowników osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wskazanych w treści umowy lub w związku z jej 

realizacją od osoby, z którą została zawarta umowa. Dane pracowników (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, 

numer telefon, adres e-mail) Bank przetwarza w uzasadnionym calu administratora, tj. art.  6 ust. lit f RODO. Dane 

osobowe pracowników będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami umowy, 

ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia. Bank będzie przetwarzać dane przez 

okres do 6 lat od wykonania lub rozwiązania umowy lub odwołania osoby jako osoby realizującej Umowę. Po tym 

czasie dane zostaną usunięte. Bank nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do 

zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych w związku z zawarciem 

umowy.   

   

4. Odbiorcy danych    

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym np. US celem wykonania ciążących na Banku 

obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające 

rozwiązania teleinformatyczne, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe oraz kurierskie, prawne i audytowe.    

   

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy   

Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).    
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6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych   

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 

czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, 

którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/ Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej 

informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi    

   

      

    

3   
    

    



   
   


