Załącznik do „Zasad realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w Małopolskim Banku Spółdzielczym”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- DLA KLIENTÓW REALIZUJĄCYCH POJEDYNCZE TRANSAKCJE PŁATNICZE
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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, zwane dalej „RODO”):
1. Administrator danych osobowych.
Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2, strona internetowa: www.mbsw.pl, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000111791, w Sądzie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 683-10-01-554,
REGON 000499301 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
2. Inspektor Danych Osobowych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych pod adresem e -mail: iod@mbsw.pl, pod numerem telefonu (012) 278-13-95 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany
w ustępie 1 powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator w związku z dokonaniem transakcji okazjonalnej będzie przetwarzać dane w następujących celach:
1) wykonania transakcji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
3) wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z
rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4) rozpatrywania reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Prawo do sprzeciwu.
1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator
przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana
danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.
5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia
ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji usługi. Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa (np. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego).
W przypadku dokonywania Przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów
Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w
celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych.
7. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych;
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) przenoszenia danych;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

