
 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów o przetwarzaniu danych osobowych 

 w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą  

w Knurowie, ul. Kosmonautów 9A, 44-194 Knurów, zwanego dalej „Administratorem” 

 lub Zamawiającym”  

2. Administrator będzie przetwarzał dane Wykonawcy w celu: 

1) realizacji zawartej w dniu …………….. umowy nr …………………. na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO 

2) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa 

podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

3) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów  

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

4) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o której mowa w pkt. 2.1 będą przetwarzane 

przez Administratora:. 

1) w zakresie realizacji zawartej z umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;  

2) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku  

z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartej umowy, przez okres do czasu 

wypełnienia tych obowiązków przez Zamawiającego;  

4. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Wykonawcy: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo przenoszenia danych; 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia, przysługuje Wykonawcy prawo do wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@okbank.pl,  

lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1. 

8. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym do zawarcia 

umowy.  


