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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani\Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie 

Krajeńskim, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000029686, NIP 558-000-13-77, REGON 000495177, telefon: +48 52 388-18-88, email: 

bswiecbork@bswiecbork.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@bswiecbork.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 

Bank będzie przetwarzać treść rozmowy telefonicznej, w tym wszelkie dane osobowe podane przez 

Panią/Pana w trakcje rozmowy. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe w postaci nagrań rozmów telefonicznych przetwarzane będą w celu 

podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi, jak również umożliwienie dochodzenia roszczeń oraz 

obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez 

kontynuowanie rozmowy telefonicznej. 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przetwarzał nagrania Pani/Pana rozmów telefonicznych co najmniej przez 3 miesiące, ale 

nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń, to jest 6 lat począwszy od pierwszego dnia roku 

następującego po wykonaniu nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Bank powziął wiadomość, iż mogą one stanowić 

dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VII. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu i przekazywaniu do państw trzecich 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

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

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. 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. 
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