
Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych: 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony 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, dalej: Rozporządzenie), Bank Spółdzielczy  
w Radomyślu Wielkim przedstawia następujące informacje: 
 

Administrator 
danych 

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim z 
siedzibą w 39-310 Radomyśl Wielki ul. Krótka 2, zwany dalej „Bankiem 

Dane 
kontaktowe 

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres 

poczty elektronicznej: www@bsradomyslwielki.com.pl, telefonicznie: 14 68 

19 530 oraz 14 68 19 531, pisemnie: ul. Krótka 2 39-310 Radomyśl Wielki 

Inspektor 
Ochrony 
Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: 
iod@bsradomyslwielki.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. 

 

Monitoringiem wizyjnym w Banku objęto: wejścia i wyjścia z budynku, korytarze, sale 
operacyjną, II piętra budynku, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku wraz z 
miejscami parkingowymi oraz parking wewnętrzny Banku. 

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art.222 Kodeksu Pracy). 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania - maksymalnie do 60 dni lub do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa. 

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach 
określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach 
określonych w art. 18 RODO. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 


