
 
 

 
FORMULARZ KONTAKTOWY – KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rozporządzeniem 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.), dalej zwanym „RODO”, informujemy, że: 
  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Bank 

Spółdzielczy w Chrzanowie z siedzibą przy Alei Henryka 22, 32-500 Chrzanów.  
2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: 

sekretariat-bs.chrzanow@bankbps.pl, pisemnie pod adresem: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, Aleja 
Henryka 22, 32-500 Chrzanów, telefonicznie: 32 624 09 99.  

3. W Banku Spółdzielczym w Chrzanowie, 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@bschrzanow.pl 
lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, Aleja Henryka 22, 
32-500 Chrzanów. Szczegółowe dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej 
www.bschrzanow.pl/strona/rodo oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z korzystaniem z formularza 
kontaktowego są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu 
kontaktowym oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami –  
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora –  art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej 
celów przetwarzania i do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających 
z przepisów prawa powszechnego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do 
ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa 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. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem 
realizacji celów wynikających z korzystania z formularza kontaktowego. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

  
Administrator  
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 
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