
 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 
Ziemi Rybnickiej oraz o przysługujących Członkowi prawach wynikających z RODO 

 
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO): 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi 
Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 1a  
44-230 Czerwionka – Leszczyny, strona: www.skokzr.pl tel. 32 43 29 400 ( zwana dalej Kasą , MY) 
 
Informujemy również , że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym   kontakt jest możliwy pod  
adresem :  inspektor@skokzr.pl nr tel. 32 43 29 400 
 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celach: 
1. W celu wynikającym ze złożonych przez Panią/ Pana oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, 

jeśli poprosiliśmy o wyrażenie takiej zgody i ją uzyskaliśmy. Podstawą prawną uprawniającą nas do ta-
kiego przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

2. W celu rozpatrzenia wniosku o członkowstwo w  Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej 
Ziemi Rybnickiej, realizacji zadań statutowych w razie przyjęcia w poczet członków oraz przygotowania 
do zawarcia umów i wykonywania zawartych z Kasą umów. Do przetwarzania Pani/Pana danych w tym 
celu uprawnia nas przepis  art. 6 ust. 1 lit b RODO;  

3. W celach rachunkowych, księgowych i archiwalnych do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o ra-
chunkowości oraz przepisy prawa podatkowego. Do przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu upraw-
nia nas przepis art. 6 ust. 1 lit c RODO;  

4. W celu monitorowania i rejestrowania transakcji podejrzanych, do czego zobowiązują nas przepisy 
ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. . Do przetwarzania Pani/Pana 
danych w tym celu uprawnia nas przepis art. 6 ust. 1 lit c RODO;  

5. W celu wykonania obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzoru, do czego zobowiązują nas 
m.in. przepisy ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Przetwarzanie Pani/Pana 
danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO ; 

6. W celu zapobiegania oszustwom, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie 
uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO;  

7. W celach analitycznych i statystycznych, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. 
Prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO;  

8. W celach windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku spłaty zaciągniętego zobowiązania lub 
opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie uzasadniony interes, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO;  

9. W celu marketingu bezpośredniego naszych usług lub usług podmiotów z którymi Kasa zawarła umowy 
powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO. Przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. 
Prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO;  

10. W celach dowodowych lub archiwalnych, dla potrzeb ochrony przed Pani/Pana potencjonalnymi rosz-
czeniami. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie 
uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO;  
 

Okres przechowywania danych 
 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są przetwarzane 
i w związku z tym będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe:  

1. Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w oświadczeniu o 
zgodzie- jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie Pani/Pana zgody; 
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2. Do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy- w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

3. Do czasu upływu obowiązkowego przechowywania danych- w sytuacji, kiedy przetwarzanie ( przecho-
wywanie) odbywa się na podstawie przepisów praw; 

4. Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pani/Pana danych osobowych w celach marketin-
gowych; 

5. Do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń- w sytuacji kiedy dane przechowywane 
są dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich dochodzenia; 

6. do czasu wniesienia i podjęcia przez nas decyzji o uwzględnieniu Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwa-
rzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie tzw. Prawnie uzasadnionego interesu w przypadku 
wniesienia sprzeciwu z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację, o której mowa w art. 21 ust. 1 RODO 
 

Odbiorcy danych 
 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom bądź organom działającym  w Polsce oraz w  
Krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego  w tym: 

1. Podmiotom bądź organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 
2. Podmiotom bądź organom do otrzymania danych na podstawie treści udzielonej przez Panią/Pana  

zgody; 
3. Podmiotom współpracującym  z nami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym 

szczególności naszym podwykonawcom, którzy świadczą na naszą rzecz min. doradcze, i wsparcia IT, w 
tym również kancelarie prawne, firmy windykacyjne,  podmioty, które realizują czynności związane z 
usługami e-skok bądź kartami płatniczymi; 

4. Kontrahenci SKOK; 
Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 

Pani/Pana prawa 
 

Ma Pani/ Pan prawo do: 
1. Żądania  dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3. Przeniesienia danych, 
4. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu : prawo do usunięcia danych osobowych , prawo 
do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu , wobec przetwarzania danych osobowych, w 
zakresie w jakim podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c lub f 
RODO 
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień należy skontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: 44-230 
Czerwionka-Leszczyny ul. 3-go Maja 1A  
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest np. niezgodne z prawem , 
przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
 
 

Źródło danych 
 

Dane osobowe przetwarzane przez SKOK pochodzą zarówno od Pani/Pana jak również z innych źródeł.   
 

Dobrowolność 
 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest: 
1. Dobrowolne, – gdy Pani/Pan sam wyrazi zgodę na przetwarzanie danych, np. w deklaracji członkowskiej, 

w celach  marketingowych  



 

 

2. Wymogiem ustawowym – w przypadku zawarcia wszelkiego rodzaju umów, realizacji transakcji, wstą-
pienie w poczet członków SKOK. 

W przypadku braku podania danych dobrowolnie bądź zgodnie z wymogiem ustawowym SKOK nie będzie mógł 
wykonywać czynności określonych prawem bądź zgodnie z wyrażoną zgodą. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 

Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, ale w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych , decyzje nie 
będą podejmowane w sposób w pełni zautomatyzowany. 
 Profilowanie czyli automatyczne przetwarzanie danych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do 
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, może być wykorzystane przez nas m.in. w celach: 

1. W przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, 
2. Zapobiegania przestępstwom popełnianym na szkodę Skoków, banków ,instytucji kredytowych i finan-

sowych, czyli zapobieganie tzw. Fraudom, 
3. Przeciwdziałaniu nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi ( w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), 
4. Marketingowych, 
5. Analitycznych, statystycznych i sprawozdawczych. 

 


