
KLAUZULA INFORMACYJNA ORGANIZATORA  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla: 

Uczestników koncertu 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 

Rozporządzenia 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane 

dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach z siedzibą przy ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej 

„Administratorem”).  
2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 
adresem e -mail: iod@bssuwalki.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1. 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

 Bank będzie przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w celu: 

1) w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy  (np. zakup biletu, wystawienie faktury) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 

tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”, 

2) w celu udostępnienia Pani/Pana danych osobowych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, służbom porządkowym, upoważnionym pracownikom 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Koncercie – podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, 

3) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawny 

interes realizowany przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”, 

4) w celach podatkowych i rachunkowych na podstawie obowiązujących przepisów – podstawą prawną w tym zakresie jest art.6 ust. 1 lit. c) „RODO”.  
4. Okres przechowywania. 

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe: 
1) w zakresie wskazanym w pkt. 3 ppkt. 1,3 Pani/Pana dane będą przechowywane 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)  w zakresie wskazanym w pkt. 3 ppkt. 2 Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres  do 14 dni od daty wyrażenia zgody, 
3) w zakresie wskazanym w pkt. 3 ppkt. 4, Pani Pana dane będą  przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy oraz w celach rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, 
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową 
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

5. Odbiorcy danych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
2) kancelariom i radcom prawnym,  
3) upoważnionym pracownikom Administratora, 
4) organom państwowym, oraz uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa (n. Główny Inspektor Sanitarny, służby porządkowe, 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna). 
6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z „RODO” przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO), 
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO), 
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO), 
4) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”; 
5) prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO), 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (art. 21 RODO) 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 
ust.1 lit. f) „ROD”), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator 
przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją 
dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane 
będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy 
skontaktować się z Administratorem i złożyć pisemny wniosek.  

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 RODO) 
Organem Właściwym do zgłaszania naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Dane 
adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Infolinia: 606-950-000. www.uodo.gov.pl. 

7. Źródło pochodzenia danych 
Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
Administrator nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 
Pani/Pana danych osobowych w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji. 

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. 
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do organizacji międzynarodowych i nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym 
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).  

10. Obowiązek podania danych osobowych. 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak będzie stanowił przeszkodę udziału w Koncercie.  
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