
 

 

Złotów, dnia 20.06.2018 r. 

 

 

 Szanowni Państwo  

 

Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2018 r. będzie 

obowiązywał nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów instytucjonalnych” wprowadzony Uchwałą 131/2018 Zarządu 

Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie. 

Wprowadzone w regulacji zmiany mają na celu dostosowanie zapisów do: 

1. rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji 

płatniczych dokonywanych w internecie przez banki; wycofania autoryzacji dyspozycji 

przy użyciu hasła jednorazowego z listy haseł jednorazowych do dnia 31.05.2019r. 

2. wprowadzenia do oferty: 

a) kart do rachunków walutowych 

b) aplikacji mobilnej Portfel SGB dla kart, umożliwiającej dostęp do danych o kartach 

c) nowej usługi PIN na SMS 

3. doprecyzowania zapisów w zakresie rozwiązania/wygaśnięcia umowy;  

4. wprowadzenia nowych funkcjonalności dla kart płatniczych – możliwość: włączania i 

wyłączania limitów zbliżeniowych na karcie z funkcją zbliżeniową oraz blokowania karty 

płatniczej; 

5. Ustawy z dnia 11 marca 2014 r o podatku od towarów i usług wprowadzającej z 

dniem 1 lipca 2018 r. mechanizm podzielonej płatności Split Payment, który 

zobowiązuje banki do otwierania odrębnych rachunków dla transakcji VAT. 

 

Realizując postanowienia Ustawy, SBL w Złotowie wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 

2018r. do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów 

instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie 

mechanizmu podzielonej płatności.   

   

Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych ( PLN) 

Bank otworzył automatycznie nieoprocentowany rachunek VAT, bez dodatkowych opłat, który 

będzie powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. Otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia 

odrębnej umowy z klientem, ani aneksu. Do omawianego rachunku nie będzie wydawany 

instrument płatniczy. 

Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT musi 

posiadać co najmniej jeden rachunek VAT.  

Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty rachunek VAT nie 

będzie otwierany.   

 



 

Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i 

wykonywaniu operacji wskazanych w Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności. Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez 

kupującego w całości lub części:  wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości 

sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Nowa metoda płatności za fakturę 

będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował 

kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach, czy przy zastosowaniu 

mechanizmu podzielonej płatności.  Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji 

pomiędzy firmą a osoba prywatną.  

Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane za pośrednictwem 

rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.  

 

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące salda na Państwa rachunku VAT dla 

klientów korzystających z bankowości elektronicznej będą dostępne w systemie bankowości 

elektronicznej, dla pozostałych klientów na wyciągach udostępnianych Państwu zgodnie z 

dotychczasowymi zasadami współpracy. 

Korzystając z bankowości elektronicznej, prosimy pamiętać o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa.  

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa bankowości elektronicznej i kart płatniczych dostępne 

są w załączonej ulotce, na stronie www.sblzlotow.com.pl oraz w placówkach banku - 

prosimy o zapoznanie się z informacjami. 

 

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 SBL w Złotowie przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Realizując obowiązki określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji w załączeniu przekazujemy Państwu arkusz informacyjny dla deponenta 

informujący o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach 

jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej 

ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje 

osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta. 

 

 

 

Zarząd 

Spółdzielczego Banku Ludowego 
w Złotowie 
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ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW 

Depozyty w SBL w Złotowie są 
gwarantowane przez: 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 1) 

Zakres ochrony: 

równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do 
każdego deponenta w jednym podmiocie objętym 
systemem gwarantowania.2) 
SBL w Złotowie  korzysta z następujących znaków 
towarowych:  

 
 
 
 
 

Jeżeli deponent posiada więcej 
depozytów w tym samym podmiocie 
objętym systemem gwarantowania: 

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym 
systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega 
limitowi równowartości w złotych 100 000 euro 3) 

Jeżeli deponent posiada wspólny 
rachunek z inną osobą / innymi 
osobami: 

limit równowartości w złotych 100 000 euro ma 
zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie 4) 

Okres wypłaty w przypadku 
niewypłacalności podmiotu objętego 
systemem gwarantowania: 

7 dni roboczych 5) 

Waluta wypłaty: złoty 

Kontakt: 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
Telefon:     800 569 341  
Faks:        22 583 05 89 
E-mail:    kancelaria@bfg.pl 

Informacje dodatkowe: https://www.bfg.p1/ 

Potwierdzenie otrzymania przez 
deponenta:6) 

 

 

 
Informacje dodatkowe: 
1) System odpowiedzialny za ochronę depozytu. 
 Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów. 

2) 3) Ogólny zakres ochrony. 
Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich 
zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty 
wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym 
podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane 
są wszystkie depozyty ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli 
deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 
20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona 
zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro. 



 

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w 
dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 
996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów. 

4) Limit ochrony wspólnych rachunków. 
W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z 
deponentów. 
Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki 
osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro 
sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta. 
W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z: 
1) odpłatnego zbycia: 
a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej 
nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub udziału w takim prawie, 

c) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału 
w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, 

d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie 
— jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, 
2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności 

majątkowej, 
3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku, 
4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej 

lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku, 
5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z 

uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych, 
7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy  

z dnia26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach, na 
warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach 

— są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania 
należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 
euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 
100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania 
depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. 
W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną 
gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności  
— w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów 
na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości  
w złotych 100 000 euro. 

Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl.  
5) Wypłata. 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. ks. 
Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 800569341, faks: 22 5830589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, 
strona internetowa: https://www.bfg.p1). Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) 
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów. 
W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony. 
Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym 
Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze 
informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: https://www.bfg.pl. 

http://pózn.zm/
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6) W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz 
potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej. 
Inne istotne informacje. 
Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji 
depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na 
stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty 
systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte 
ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na 
wyciągu z rachunku. 



 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 

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) 

Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

I. Administrator danych 

Administratorem danych jest Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. 

Piasta 46, 77-400, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Poznaniu nr KRS 0000107610, nr NIP: 767-000-48-19, nr REGON: 000498916, telefon  67 263-

20-20  

email: bank@sblzlotow.com.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej: iod@sblzlotow.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby 

Banku).  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

III. Kategorie danych osobowych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane 

dotyczą.  

Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane 

kontaktowe. 

 

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach: 

1) wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań 

związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank 

działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów 

o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej  

i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 

zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, 

2) statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za 

podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku 

wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

mailto:bank@sblzlotow.com.pl
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3) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa 

bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 

ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

4) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1  lit. f 

Rozporządzenia, 

5) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy 

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

6) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub 

odstąpieniu od umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie 

jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 

7) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony 

interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

8) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem 

działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

9) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. 

 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe: 

1) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a 

następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez 

okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 

roszczeniami, 

2) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny 

zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana 

zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody 

lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w 

żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, 

3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat 

od wygaśnięcia zobowiązania, 

4) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu 

wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego 

przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, 

5) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania 

umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, 

6) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, 

wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, 



 

7) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 

roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających  

z umowy lub z innego tytułu, 

8) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim 

przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem 

Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, 

9) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu 

wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego 

przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. 

 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 

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

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub 

organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do 

żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków 

Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, 

Spółdzielczy System Ochrony), 

2) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, 

której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, 

First Data Polska S.A.,  

3) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy  

o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie 

przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro 

Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie), 

4) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na 

podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

5) podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, 

6) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych. 

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby 

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.   

W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem 

decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach: 



 

1) dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena 

dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych 

przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu 

umowy w oparciu  

o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju 

produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych 

przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania 

stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne 

zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka 

może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia 

uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej 

transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy, 

2) w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane 

osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku  

z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do 

profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych 

skutków dla Pani/Pana dotyczą w przypadku nieskorzystania z tej oferty), 

3) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą 

zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku 

podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich 

przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych 

z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, 

sposobu jej autoryzowania. 

 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających  

z Rozporządzenia. 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania 

umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do 

przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i 

marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na 



 

potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, 

w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności 

prowadzonej przez Bank. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy 

istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych. 

 

IX. Źródło pochodzenia danych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane 

dotyczą.  

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), 

przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów:  

REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru 

Sądowego). 

 

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji 

Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych 

osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych 

(np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

 

XI. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia  

i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych  

z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank 

zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. 

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

 

 


