
Załącznik nr 4 
do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków 
Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady 
Nadzorczej (…) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie przeprowadzenia 

oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,  

w szczególności w celu oceny spełnienia wymogów, o  których mowa  

w art. 22aa ustawy Prawo bankowe przed dokonaniem wyboru. 

 

 
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych: 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy im. Stefczyka 

w Belsku Dużym przedstawia następujące informacje: 

 

 

 

Administrator danych: 

 

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym z siedzibą w Belsku Dużym, ul. Nocznickiego 3, 

05-622 Belsk Duży, (dalej: Bank) 

 

Dane kontaktowe: 

 

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@bsbelskduzy.sgb.pl,  telefonicznie: /48/ 661 12 11, pisemnie: ul. Nocznickiego 3,                         

05-622 Belsk Duży 

 

Inspektor Ochrony Danych 

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych można kontaktować się z 

wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, na adres poczty elektronicznej: 

iod@bsbelskduzy.sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).  

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia  oceny kwalifikacji 

kandydata na członka Rady Nadzorczej, tj. w celu oceny czy spełnia Pani/Pan wymogi, o  których 

mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i  dokonania ewentualnego wyboru w skład Rady 

Nadzorczej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. 

c Rozporządzenia w związku z art. 22aa ustawy Prawo bankowe 

  

Okres przez który dane będą przechowywane 

 

Przekazane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat. 
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Odbiorcy danych 

 

Dane są przeznaczone dla Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku 

Dużym 

  

Prawa osoby, której dane  dotyczą 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

2. żądania ich sprostowania,  

3. usunięcia,  

4. ograniczenia przetwarzania,  

na warunkach określonych w Rozporządzeniu 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy 

istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem 

niezbędnym przeprowadzenia oceny Pani/Pana kwalifikacji i dokonania ewentualnego wyboru w skład 

Rady Nadzorczej. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje niewpisaniem na listę kandydatów na członków Rady 

Nadzorczej. 

 

 


