
 
Załącznik nr 2 do Instrukcji 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O WSPARCIE/POŻYCZKĘ NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA 
 

Niniejsza informacja przekazywana jest w związku z mającym zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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), zwanym dalej jako Rozporządzenie.   
 
Kto jest administratorem 
danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą 
w Łącku, 33-390 Łącko 814, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143039, NIP 734-
110-35-32, posiadający adres e-mail: kontakt@bslacko.pl, nr tel. +48 18 545-03-10,  
zwany dalej jako ,,Administrator” lub ,,Bank”. 
Organ Nadzorczy Banku: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 
00-950 Warszawa. 
Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 
osobowych? 

Bank posiada Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan się z nim skontaktować pisząc 
- najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" - na adres pocztowy Banku: 33-390 
Łącko 814 lub na adres elektroniczny: iod@bslacko.pl. 

W jakim celu i na jakiej 
podstawie będą 
przetwarzane dane 
osobowe? 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe w następujących 
celach: 

1) realizacji umowy o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia, zawartej w 
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt 
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej; 

2) wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z 
koniecznością rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę 
zadłużenia, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu 
kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej 
sytuacji finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1 ww. 
ustawy);  

3) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia), w tym: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Banku, dotyczy to również 

monitoringu placówek Banku - z zachowaniem prywatności i godności osób, 
b) dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Banku lub podmiotu, który 

Bank reprezentuje. 
Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Bank może 
przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach - jeśli obydwa cele są ze sobą 
powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne: 

1) przeniesienie danych do archiwum, 
2) audyty lub postępowania wyjaśniające, 
3) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, 
4) pozostałe badania statystyczne, badania historyczne lub naukowe, 
5) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Banku. 

Jakie dane osobowe 
przetwarzamy? 

Administrator przetwarza następujące dane:  
1) imiona i nazwiska; 
2) adres korespondencyjny, zamieszkania; 
3) numer telefonu; 
4) adres e-mail. 
5) nr PESEL, data, miejsce i kraj urodzenia; 
6) dane ujawnione w dokumentach tożsamości (dowód osobisty lub jego kopia, e-dowód 

osobisty, paszport lub jego kopia, karta pobytu lub jej kopia), seria i numer dokumentu 
tożsamości, data ich wydania i ważności, wizerunek w przypadku kopii dokumentu 
tożsamości. 

Przez jaki okres będą 
przechowywane dane 
osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 
wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji i wypełniania 
obowiązków prawnych względem Pani/Pana oraz przez okres niezbędny do 
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ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. co najmniej przez 
okres 7 lat od dnia wygaśnięcia umowy o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę 
zadłużenia. 

Komu mogą być 
przekazywane dane 
osobowe? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, którym przekazanie 
danych jest konieczne dla realizacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę 
zadłużenia (BPS S. A. z siedzibą w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Rada 
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane na 
zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

Jakie prawa przysługują 
w związku z ochroną 
danych osobowych? 

1) Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych (art. 21 
Rozporządzenia). Bank rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Jeżeli Bank przetwarza dane 
osobowe w oparciu o Pana/Pani zgodę, może Pani/Pan zawsze wycofać wszystkie lub 
niektóre zgody. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania 
danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że - 
zgodnie z przepisami prawa - Bank będzie uprawniony do przetwarzania danych na 
innej podstawie prawnej lub w innym celu. 

2) Masz prawo żądania od Banku dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz 
prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto 
w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych. 

3) Masz prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to 
nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic 
handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie 
technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia 
danych z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane 
uzyskanie Twojej zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych 
tymi przepisami. 

4) Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących 
przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na 
przetwarzanie przez Bank danych w celu marketingowym lub upoważnień do 
przekazania danych innemu podmiotowi, które zostały bankowi udzielone 
w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Banku do przetwarzania 
danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. 

 
 
Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji: 

  

………………….......…………….………                                                    …….…………………….………………… 
                            (miejscowość, data)                                                                                                          (podpis) 
 


