JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM BYTOM ( art. 36a ust.3 Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2004r. poz. 1662)
1

2

Nazwa zbioru
danych
osobowych

Lp.

1

Wizerunek osoby

3

Administrator Danych
Osobowych/siedziba/
Regon

Bank Spółdzielczy Bytom
z siedzibą w Bytomiu
REGON 000497124

4

Data wpisu do Data zgłoszenia
rejestru
zbioru do rejestru

03.07.2015

2

Bank Spółdzielczy Bytom
Rejestr
z siedzibą w Bytomiu
korespondencyjny
REGON 000497124

03.07.2015

3

Klienci Banku
Spółdzielczego
Bytom

03.07.2015

Bank Spółdzielczy Bytom
z siedzibą w Bytomiu
REGON 000497124

5

6

Data
wprowadzenia
ostatniej zmiany

7

9

10

Podmiot któremu
Rodzaj zmiany
Zakres
Data
powieżono
(aktualizacja/nowy wprowadzonych wykreślenia
przetwarzanie
wpis/wykreślenie) zmian
zbioru
danych osobowych

nowy wpis

nowy wpis

20.11.2008

8

aktualizacja

11

12

13

14

15

16

17

Oznaczenie
odbiorców danych
Zakres danych
Sposób
Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania Opis kategorii osób,
Sposób zbierania
lub kategorii
przetwarzanych w
udostępniania
danych osobowych
danych osobowych których dane dotyczą
danych do zbioru
odbiorców, którym
zbiorze
danych ze zbioru
dane mogą być
przekazywane
Przetwarzanie jest niezbędne dla
wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów
realizowanych przez
administratorów danych albo
odbiorców danych, a przetwarzanie
nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
Prawo bankowe ( Dz. U. z dnia
2015 poz.128 z późn. zm.)

Dane osobowe są
przetwarzane w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa osób
i mienia

Klienci, potencjalni
Wizerunek, nr
klienci, pracownicy,
rejestracyjny
kontrahenci, dostawcy, pojazdu
inne osoby znajdujące
się na obszarze
objętym minitoringiem
w głównej siedzibie
Banku.

Prowadzenie rejestru Klienci banku,
korespondencji
nadawcy oraz odbiorcy
wychodzącej i
korespondencji
przychodzącej.
Prowadzenie
działalności
bankowej. Dane
osobowe są
przetwarzane w celu
dopełnienia
przepisów prawa,
organizacji obiegu
dokumentów

Imię, Nazwisko,
adres
korespondencyjny,
nazwa podmiotu,
miejsce pracy, adres
zamieszkania lub
pobytu, REGON,
PESEL,KRS,NIP, nr
dziennika

Zbiór zarejestrowany w GIODO

Dane będą
udostępniane
wyłącznie na
podstawie
przepisów prawa

Dane będą
udostępniane
wyłącznie na
podstawie
przepisów prawa

18
Informacja o
przekazywaniu
danych do państw
trzecich w
rozumieniu art.7 pkt
7 UODO

