Klauzula informacyjna
(monitoring)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Rozporządzenie 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 (Dz.
U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)) informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Połańcu,
ul. Żapniowska 3, 28-230 Połaniec (dalej również jako „Bank”);

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować
pod numerem telefonu (15) 865 00 71 lub pod adresem e-mail: iod@bspolaniec;

3.

Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego przetwarzane będą w celu
prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie placówki Banku, a także
bezpieczeństwa informacji (w tym przestrzegania tajemnicy bankowej) oraz możliwość
ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f Rozporządzenia)

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym
z mocy prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania, nie dłużej
niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą
być przechowywane przez dłużej – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia
odpowiednich postępowań.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
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