
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją transakcji płatniczych  

ZLECENIODAWCÓW 
nieposiadających w Banku rachunku bankowego 

 
Administrator danych osobowych 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i 
środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Chojnowie, ul. Rynek 18/19, 
59-225 Chojnów. 

 
Dlaczego Bank przetwarza dane osobowe? 

Bank przetwarza Państwa dane w celu realizacji zleceń związanych z wpłatą gotówkową na wskazany 
rachunek, prowadzony w innym banku krajowym, zgodnie z ZASADAMI REALIZACJI POJEDYNCZYCH 
TRANSAKCJI PŁATNICZYCH, a także w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Banku, tj. na podstawie Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy Prawo bankowe oraz w 
celu przeciwdziałania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, gdzie 
przepisy prawa wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu nakładają na Bank szczególne obowiązki. Bank przetwarza Państwa dane również w celu 
prowadzenia postępowań reklamacyjnych. 
 

Dostęp do swoich danych osobowych 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. Odpowiedzi na pytania dotyczące 
zakresu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, udziela powołany w Banku 
Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Banku możliwy jest poprzez 
wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@bs-chojnow.pl lub poprzez wysłanie 
korespondencji na adres: Bank Spółdzielczy w Chojnowie, ul. Rynek 18/19, 59-225 Chojnów. 

 
Kategorie i źródło przetwarzanych danych osobowych 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane przewidziane w ZASADACH REALIZACJI 
POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH.  

 Źródłem danych jest osoba dokonująca wpłaty. 

 
Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe 

Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat, liczony od następnego roku po dacie przyjęcia 
wpłaty figurującej na potwierdzeniu dla wpłacającego.  
 

Prawo do skargi 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obligatoryjne  
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi. Odmowa podania danych 
skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi.  
 

Pozostałe informacje 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszej informacji, a 

wynikające z przepisów prawa, są dostępne w Zasadach realizacji pojedynczych transakcji płatniczych 

znajdujących się w każdej placówce Banku i na stronie internetowej Banku – http://www.bs-

chojnow.pl 


