
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy 

w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, ul. Nowy Rynek 

18, 13-230 Lidzbark, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132733, NIP 5710005162, REGON 

000503617, tel. 236961197, email: lidzbark@bsdzialdowo.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

 

W Banku został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji (od 1 września 2018 r. 

to Inspektor Ochrony Danych), z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: 

iod@bsdzialdowo.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem przetargowym prowadzonym przez Bank. Odbiorcami Państwa danych osobowych 

będą upoważnieni pracownicy Banku. 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia pełnej procedury 

zakończenia postępowania przetargowego. 

 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

Posiadają Państwo: 

- prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

- prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

RODO;  

  

*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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