
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta, będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej 

 

  

Klauzula informacyjna administratora danych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy 
z siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 8A, 44-190 Knurów, zwanym dalej Administratorem. 

2. Z Administratorem można się kontaktować osobiście lub pod adresem e-mail: 
info@okbank.pl, telefonicznie pod numerem: (32) 33 91 700 lub pisemnie na adres Banku. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest możliwy pod adresem e-mail: iod@okbank.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora podany wyżej.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy/umów 
zawartych z Panią/Panem – tj. na podst. art. 6 ust.1 lit b RODO, a ponadto w celu spełnienia 
wymogów przepisów prawa, w tym dotyczących rachunkowości, spraw podatkowych  
– tj. na podst. art. 6 ust.1 lit f RODO oraz w celu niezbędnym do realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów administratora, tzn. dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
odpowiednimi organami w przypadku kierowania roszczeń do administratora w związku  
z umową – tj. na podst. art. 6 ust.1 lit f RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

1) podmioty współpracujące z administratorem, w związku z realizacją umowy,  
np. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy  
z Administratorem, itp. 

2) podmioty uprawnione, wymienione w przepisach prawa, m.in. biegły rewident, związek 
rewizyjny, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS itp. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy,  
a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi, a także 
przez okres w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora, tj. do momentu przedawnienia roszczeń. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

Niniejszą informację otrzymałem/-am: 

____________________________ 

        Data i podpis 


