
 

 

 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych 

osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej Krakowskiego 

Banku Spółdzielczego (zwanego dalej „Bankiem”). 

Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane będzie 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 w skrócie RODO. 

Cel RODO: 

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na 

ternie Unii Europejskiej. 

Co znajduje się w niniejszym dokumencie: 

Są to informacje o zasadach przetwarzania przez Bank Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z tym przetwarzaniem. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w 

Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. 

DANE KONTAKTOWE  

Z Bankiem można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: 

sekretariat@kbsbank.com.pl,  pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek 

Kleparski 8, 31-150 Kraków. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W Banku wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@kbsbank.com.pl lub 

pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek 

Kleparski 8, 31-150 Kraków. Inspektorem Danych osobowych w KBS jest Agnieszka 

Kasprzyk. 

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

PANI/PANA  DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ BANK W NASTĘPUJĄCYCH 

CELACH: 

1. Rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. b RODO). 

2. W przypadku zawierania umowy o kredyt, w celu badania zdolności kredytowej i analizy 

ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO),  po wygaśnięciu 
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zobowiązania w celu analizy i zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, w tym 

ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

3. Wypełnienia ciążących na Banku obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy Prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji 

przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz przepisów Unii 

Europejskiej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO). 

4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, a w szczególności w celach 

marketingu i promocji produktów i usług Banku, w celach archiwalnych, dowodowych, 

statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi, 

a także w celu przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu działalności Banku do 

celów przestępczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). 

5. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

6. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE  

BANK BĘDZIE PRZETWARZAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZEZ OKRES niezbędny do 

zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.: 

1. W zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy przez okres jej obowiązywania, a po 

tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych 

interesów Banku, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Banku przez okres i w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa.  

3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Banku, o których mowa powyżej przez okres do czasu 

realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. 

4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana 

zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody. 

Szczegółowa informacja na temat okresów przechowywania danych osobowych przez Bank 

została zamieszczona została poniżej. 

ODBIORCY DANYCH  

PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ BANK NASTĘPUJĄCYM 

KATEGORIOM ODBIORCÓW: 

1. Podmiotom przewidzianym w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom uprawnionym do 

tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, 

Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Ministerstwu Finansów, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, Biuru Informacji Kredytowej S.A. i Biurom 

Informacji Gospodarczej, innym bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te 

są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, innym podmiotom w 

związku z nabywaniem i zbywaniem wierzytelności, sądom i prokuratorom oraz innym 

organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami. Pełna lista 

podmiotów została zamieszczona poniżej. 

2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Banku, w tym na 

podstawie art. 6a ustawy Prawo bankowe – tzw. podmioty przetwarzające. 

3. Podmiotom uczestniczącym w procesach w procesach niezbędnych do wykonania 

zawartych z Panią/Panem umów, w tym m.in. Krajowej Izbie Rozliczeniowej, Visa.  

4. Innym podmiotom współpracującym z Bankiem, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana 

zgodą na udostepnienie mu takich danych. 



 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ BANK, PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU 

NASTĘPUJĄCE  PRAWA:  

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o 

kategoriach danych  

i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO). 

2. Prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 

RODO). 

3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), 

w przypadku gdy:  

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania, 

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych 

lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku 

gdy:  

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

c) Bank nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne 

osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Banku są nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, 

iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w 

dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych przez Bank w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku, w tym na 

potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Banku wiążący, chyba że Bank 

wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są 

one przetwarzane przez Bank na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co 

oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane 

przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

7. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. 

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter 

dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

rozpatrzenia wniosku, zawarcia i realizacji umowy z Bankiem. Konieczność podania danych 

osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim 



 

przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji 

umowy przez Bank. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, 

podanie tych danych jest dobrowolne.  

INFORMACJE O PROFILOWANIU   

 PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PODDANE ZAUTOMATYZOWANEMU 

PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU  

1. W związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy lub po jej zawarciu 

przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, a w konsekwencji 

decyzje Banku mogą mieć charakter zautomatyzowany lub związany z profilowaniem. 

Dotyczy to sytuacji, gdy w celu zawarcia umowy Bank dokonuje oceny zdolności 

kredytowej na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku kredytowym oraz 

informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z BIK 

oraz list zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł, które stanowią opisany i 

zatwierdzony przez Bank proces badania zdolności kredytowej. Konsekwencją 

przeprowadzonej oceny mogą być: zautomatyzowana zgoda na zawarcie umowy, 

zautomatyzowana odmowa zawarcia umowy lub wskazanie na konieczność podjęcia 

przez Bank decyzji indywidualnej. 

2. Bank dokonuje oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu między 

innymi na podstawie danych przekazanych przy zawieraniu umowy, danych  

dotyczących transakcji, z uwzględnieniem kryteriów takich jak  ekonomiczne, 

geograficzne, przedmiotowe, behawioralne. Konsekwencją dokonanej oceny może być 

automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, odmowa zawarcia umowy, 

wypowiedzenie umowy oraz zgłoszenie transakcji do odpowiednich organów władzy 

publicznej. 

                                                          

Informacja na temat okresu, przez który dane osobowe mogą być przetwarzane. 

Podstawa prawna 

 

Okres w latach 

 

 

Okres w latach 

 

 

Prawo bankowe Art. 

105a 

5 

dla danych, o których mowa w art. 105a 

ust. 3 ww. ustawy, od dnia wygaśnięcia 

zobowiązania 

12 

dla danych do celów stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, 

o których mowa w części trzeciej 

rozporządzenia nr 575/2013 

(Rozporządzenie CRR), od dnia 

wygaśnięcia zobowiązania 

Kodeks cywilny Art. 

118, 125, 731,4421 

2 

dla danych związanych z dochodzeniem 

roszczeń wynikających ze stosunku 

rachunku bankowego (nie dotyczy roszczeń 

o zwrot wkładów oszczędnościowych) 

3 

dla danych związanych z dochodzeniem 

roszczeń z tytułu świadczeń okresowych 

lub związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, od dnia, w 

którym roszczenie stało się wymagalne 



 

3 (nie dłużej niż 

10)  

dla danych związanych z roszczeniem o 

naprawienie szkody wyrządzonej czynem 

niedozwolonym; termin liczony od dnia, w 

którym poszkodowany dowiedział się albo 

przy zachowaniu należytej staranności 

mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie 

obowiązanej do jej naprawienia; jednak nie 

dłużej niż dziesięć lat od dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę 

10 

dla danych związanych z dochodzeniem 

roszczeń stwierdzonych prawomocnym 

orzeczeniem sądu lub innego organu 

powołanego do rozpoznawania spraw 

danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 

polubownego, jak również roszczeń 

stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem 

albo przed sądem polubownym albo ugodą 

zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną 

przez sąd 

10 

dla danych związanych z dochodzeniem 

pozostałych roszczeń licząc od dnia, w 

którym roszczenie stało się wymagalne 

20 

dla danych związanych z przedawnieniem 

roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej czynem niedozwolonym, gdy 

szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (w 

rozumieniu przepisów kodeksu karnego), 

liczonych od daty popełnienia przestępstwa 

Ordynacja podatkowa 

Art. 70, 86, 88 

5 

dla danych związanych z zobowiązaniami 

podatkowymi, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku 

5 

dla danych koniecznych do prowadzenia 

ksiąg podatkowych Banku i wypełnienia 

obowiązku przechowywania tych ksiąg i 

dokumentów z nimi związanych, do czasu 

upływu okresu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego 

5 

dla danych niezbędnych do wystawiania 

rachunków i wypełnienia obowiązku 

przechowywania ich kopii, do czasu 

upływu okresu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego 

Ustawa o 

rachunkowości Art. 

71,72, 73, 74 i art. 75 

5 
dla danych niezbędnych do prowadzenia 

ksiąg rachunkowych 

5 

dla danych dotyczących wynagrodzeń 

pracowników i innych podmiotów (np. 

zleceniobiorców), karty wynagrodzeń 

pracowników, bądź ich odpowiedników, 

przez okres wymaganego dostępu do tych 



 

informacji, wynikający z przepisów 

emerytalnych, rentowych oraz 

podatkowych do dnia zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za dany rok 

obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia 

rozliczenia osób, którym powierzono 

składniki aktywów objęte sprzedażą 

detaliczną - dla danych dotyczących 

dowodów księgowych dot. wpływów ze 

sprzedaży detalicznej 

5 

(od początku roku następującego po roku 

obrotowym, w którym operacje, transakcje 

i postępowanie zostały ostatecznie 

zakończone, spłacone, rozliczone lub 

przedawnione) dla danych które stanowią 

dowody księgowe dotyczące środków 

trwałych w budowie, pożyczek, kredytów 

oraz umów handlowych, roszczeń 

dochodzonych w postępowaniu cywilnym 

lub objętych postępowaniem karnym albo 

podatkowym 

5 
dla danych dot. dokumentacji przyjętego 

sposobu prowadzenia rachunkowości 

1 

dla danych dot. dokumentów o rękojmi i 

reklamacji, licząc od daty upływu rękojmi 

lub rozliczenia reklamacji 

5 
dla danych dot. dokumentów 

inwentaryzacyjnych 

5 

dla pozostałych dowodów księgowych i 

sprawozdań, których obowiązek 

sporządzenia wynika z ustawy o 

rachunkowości 

Ustawa o obrocie 

instrumentami 

finansowymi Art. 83a, 

90 

5 

dla danych znajdujących się w 

archiwizowanych dokumentów lub innych 

nośników informacji sporządzanych lub 

otrzymywanych w związku ze 

świadczonymi usługami maklerskimi, 

licząc od pierwszego dnia roku 

następującego po roku, w którym ww. 

dokumenty lub nośniki informacji zostały 

sporządzone lub otrzymane 

5 

dla danych z dokumentów oraz innych 

nośników informacji związanych z 

prowadzeniem działalności maklerskiej, 

przez firmę inwestycyjną, która zaprzestała 

tej działalności, licząc od dnia zaprzestania 

prowadzenia działalności 



 

Ustawa o usługach 

płatniczych Art. 12a, 

75 i art. 1321 

5 

dla danych, które może przechowywać 

wydawca instrumentów płatniczych lub 

agent rozliczeniowy na podstawie art. 12 a 

ustawy, licząc od dnia rozwiązania 

stosownej umowy 

5 

dla danych z dokumentów jakie krajowa 

instytucja płatnicza (krajowa instytucja 

pieniądza elektronicznego) jest obowiązana 

przechowywać w związku ze świadczeniem 

usług płatniczych oraz prowadzoną 

działalnością w zakresie wydawania 

pieniądza elektronicznego, licząc od dnia 

ich wytworzenia lub otrzymania 

Ustawa o funduszach 

inwestycyjnych i 

zarządzaniu 

alternatywnymi 

funduszami 

inwestycyjnymi Art. 

32a, 69, 70z i art. 227 

5 

dla danych z dokumentów i innych 

nośników informacji związane z 

prowadzeniem działalności, o której mowa 

w art. 32 ust. 2 i 2b, jakie podmiot, o 

którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy jest 

obowiązany przechowywać i 

archiwizować, licząc od zakończenia roku, 

w którym sporządzono dany dokument lub 

inny nośnik informacji, chyba że odrębne 

przepisy wymagają dłuższego 

przechowywania 

5 

dla danych z dokumentów i innych 

nośników informacji jakie towarzystwo ma 

obowiązek przechowywać i archiwizować 

na podstawie art. 69 ustawy, licząc od od 

zakończenia roku, w którym sporządzono 

dany dokument lub inny nośnik informacji, 

chyba że odrębne przepisy wymagają ich 

dłuższego przechowywania 

5 

dla danych z dokumentów oraz innych 

nośników informacji, które podmioty, o 

których mowa w art. 32 ust. 2 lub 192 ust. 1 

ustawy, mają obowiązek archiwizować i 

przechowywać, w związku z zaprzestaniem 

wykonywania działalności, licząc od dnia 

zaprzestania takiej działalności 

5 

w odniesieniu do danych z dokumentów i 

innych nośników informacji jakie 

towarzystwo lub depozytariusz ma 

obowiązek przechowywać i archiwizować, 

w związku z likwidacją funduszu lub 

wygaśnięciem lub cofnięciem zezwolenia 

na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo, licząc od dnia rozwiązania 

funduszu 



 

5 

w odniesieniu do danych z dokumentów i 

innych nośników informacji jakie 

zarządzający ASI ma obowiązek 

przechowywać i archiwizować w 

odniesieniu do alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, którą zarządza 

Ustawa o Bankowym 

Funduszu 

Gwarancyjnym, 

systemie 

gwarantowania 

depozytów oraz 

przymusowej 

restrukturyzacji Art. 29 

2 

w odniesieniu do danych deponentów 

banku, znajdujących się w raportach z 

wynikami testów systemu wyliczania 

sporządzanych przez podmioty objęte 

systemem gwarantowania, licząc od dnia 

sporządzenia raportu 

5 

dla danych związanych z transakcjami 

rejestrowanymi przez instytucję 

obowiązaną, licząc od pierwszego dnia 

roku następującego po roku, w którym 

dokonano ostatniego zapisu związanego z 

transakcją 

5 

dla danych znajdujących się w wynikach 

bieżących analiz przeprowadzonych 

transakcji, licząc od pierwszego dnia roku 

następującego po roku, w którym ich 

dokonano 

5 

dla danych pozyskanych w wyniku 

stosowania środków bezpieczeństwa, o 

których mowa w art. 8b i 9e ustawy, licząc 

od pierwszego dnia roku następującego po 

roku, w którym przeprowadzono transakcje 

z klientem 

Ustawa o zwalczaniu 

nieuczciwej 

konkurencji Art. 20 

3 (nie dłużej niż 

10)  

w odniesieniu do danych niezbędnych do 

dochodzenia roszczeń z tytułu nieuczciwej 

konkurencji, licząc od dnia, w którym 

poszkodowany dowiedział się albo przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się 

dowiedzieć o szkodzie i o osobie 

obowiązanej do jej naprawienia; przy 

roszczeniach o naprawienie szkody 

wyrządzonej czynem nieuczciwej 

konkurencji - nie dłużej niż dziesięć lat od 

dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 

wywołujące szkodę 

Rozporządzenie w 

sprawie trybu i 

warunków 

postępowania firm 

inwestycyjnych, 

banków, o których 

mowa w art. 70 ust. 2 

ustawy o obrocie 

instrumentami 

5 

dla danych z dokumentów, o kórych mowa 

w ww. paragrafie, związanych ze 

świadczeniem określonych usług, licząc od 

dnia sporządzenia lub otrzymania takich 

dokumentów lub od pierwszego dnia 

następującego po roku, w którym 

sporządzono lub otrzymano dokument lub 

został rozwiązany lub wygasł stosunek 

prawny wynikający z odpowiedniego 



 

finansowymi, oraz 

banków powierniczych 

§§ 95, 97, 98 i § 99 

dokumentu 

Rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych 

warunków 

technicznych i 

organizacyjnych dla 

firm inwestycyjnych, 

banków, o których 

mowa w art. 70 ust. 2 

ustawy o obrocie 

instrumentami 

finansowymi, i banków 

powierniczych §20 

5 
dla danych z dokumentów i innych 

nośników danych przechowywanych i 

archiwizowanych przez firmę 

inwestycyjną, licząc od pierwszego dnia 

roku następującego po roku, w którym te 

dokumenty i inne nośniki informacji 

opracowano, prowadzono lub sporządzono 

Rozporządzenie w 

sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości 

banków §49 

5 

w odniesieniu do danych z 

przechowywanych dowodów księgowych 

w oryginalnej postaci (zgodnie z art. 74 

ustawy o rachunkowości) 

Ustawa o świadczeniu 

usług drogą 

elektroniczną Art. 18, 

19 i art. 21 

  

Czas przechowywania różny (brak 

wskazania jednoznacznego okresu) - 

uzależniony od istnienia podstaw 

przetwarzania wskazanych w treści 

przepisów (niezbędność przetwarzania) 

 

 

 

 

Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych. 

Dane mogą być udostępnione: 

1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić 

dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych 

lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy prawo 

bankowe: 

 



 

Kategoria 

odbiorców 

danych  Przykładowa lista podmiotów  

Podmioty na 

podstawie ustawy 

z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Prawo 

bankowe (art. 104 

-106 d). 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Agencji Wywiadu 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

Biegły Rewident upoważniony do badania sprawozdań 

finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy 

Lustrator związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze 

na podstawie umowy zawartej z bankiem  

Biura Informacji Gospodarczej 

Biuro Informacji Kredytowej S.A. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Komornik Sądowy 

Krajowa Administracja Skarbowa 

Krajowej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 

Minister Sprawiedliwości 

Ministerstwo Finansów 

Najwyższa Izba Kontroli 

Narodowy Bank Polski 

Policja 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

Prezes Najwyższej Izby Kontroli 

Rzecznik Finansowy 

Sąd lub prokuratura 

Komornicy sądowi 

Służba Ochrony Państwa 

Służba Więzienna 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

Służby Wywiadu Wojskowego 

Straż Graniczna 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

Szef Krajowej Agencji Skarbowej 

Urząd celno-skarbowy 

Wydawcy instrumentów płatniczych niebędących bankami 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Związek Banków Polskich 

Żandarmeria Wojskowa 

Inne banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe, instytucje 

upoważnione do udzielania kredytów, spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe 

 

2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Banku, w tym na 

podstawie art. 6a ustawy Prawo bankowe – tzw. podmioty przetwarzające. 

3. Innym podmiotom współpracującym z Bankiem, o ile taki podmiot dysponuje 

Pani/Pana zgodą na udostepnienie mu takich danych. 

4. Podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z 

Panią/Panem umów, w tym m.in. Krajowej Izbie Rozliczeniowej, Visa. 
 


