
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych 
przez 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
 
Klienci banku 

Nazwa zbioru danych  Klienci banku 

Oznaczenie Administratora Danych 
Osobowych i adres jego siedziby 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
62-200 Gniezno, ul. Dąbrówki 19 

Data wpisu zbioru danych do rejestru 17.06.2015 

Data ostatniej aktualizacji informacji o 
zbiorze danych  

16.05.2016 

Przedstawiciel podmiotu zagranicznego 
Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym mowa 
w art.31a ustawy, i adres jego siedziby 

Nie dotyczy 

Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art.31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu 
podmiotowi; 

Dane zostały powierzone do przetwarzania podmiotom 
zewnętrznym. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  z dnia 25 maja 2015r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa 
informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r, 
poz. 719) informacje o podmiocie, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych wraz z adresem siedziby lub 
miejsca zamieszkania udostępnia się do przeglądania w 
siedzibie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie 

Podstawa prawna upoważniając do 
prowadzenia zbioru danych 

 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że 
chodzi o usunięcie dotyczących jej danych - Art. 23 ust. 1 
pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych; 

 jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - Art. 
23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych – 
podstawa prawna Ustawa z dnia 29.08.1997 r Prawo 
bankowe; 

 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której 
dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie 
osoby, której dane dotyczą - Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o 
ochronie danych osobowych; 

 jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą - Art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Realizacja umowy pomiędzy bankiem i klientem  
Przedstawienie oferty produktowej banku klientom i 
potencjalnym klientom 
Obsługa reklamacji zgłaszanych przez klientów, potencjalnych i 
byłych klientów 
Realizacja windykacji przez bank 

Opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze 

Klienci i byli klienci, potencjalni klienci, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące z 
bankiem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 
potencjalni kontrahenci 

Zakres przetwarzanych danych w Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, nr 



zbiorze PESEL, numer REGON, nr NIP, nr dokumentu tożsamości, 
nazwisko panieńskie matki, nr telefonu, adres email, dochód, 
obciążenia, zadłużenie 

Sposób zbierania danych do zbioru Od osób, których dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, którym dane 
mogą być przekazane 

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Czy dane przekazywane są do państwa 
trzeciego? 

Nie dotyczy 

Historia zmian 
Rodzaj zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie), 
data dokonania zmiany, zakres zmiany  

Nowy wpis – 17.06.2015 

Aktualizacja – 16.05.2016 – uszczegółowienie podstaw 
prawnych, dopisanie podmiotów, którym zostało powierzone 
przetwarzanie danych osobowych 

 

 
  



Zajęcia komornicze i administracyjne 
Nazwa zbioru danych  Zajęcia komornicze i administracyjne 

Oznaczenie Administratora Danych 
Osobowych i adres jego siedziby 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
62-200 Gniezno, ul. Dąbrówki 19 

Data wpisu zbioru danych do rejestru 17.06.2015 

Data ostatniej aktualizacji informacji o 
zbiorze danych  

16.05.2016 

Przedstawiciel podmiotu zagranicznego 
Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym mowa 
w art.31a ustawy, i adres jego siedziby 

Nie dotyczy 

Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art.31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu 
podmiotowi; 

Dane zostały powierzone do przetwarzania podmiotom 
zewnętrznym. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  z dnia 25 maja 2015r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa 
informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r, 
poz. 719) informacje o podmiocie, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych wraz z adresem siedziby lub 
miejsca zamieszkania udostępnia się do przeglądania w 
siedzibie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie 

Podstawa prawna upoważniając do 
prowadzenia zbioru danych 

 jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - Art. 
23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych – 
podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks 

postępowania cywilnego (art. 889 §1, art.. 893 2a), 
Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (art. 80 §1, art.. 86b), Ustawa z dnia 
29.08.1997r. - Prawo bankowe (art. 112c, art. 112d) 
 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Realizacja obowiązku ustawowego związanego z zajęciami 
komorniczymi i administracyjnymi 

Opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze 

Osoby fizyczne nie związane umowami z bankiem, ale także 
klienci 

Zakres przetwarzanych danych w 
zbiorze 

Imię i nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL, NIP,  informacja 
o zajęciu 

Sposób zbierania danych do zbioru Od komorników, urzędów administracji skarbowej i 
samorządowej, ZUS 

Sposób udostępniania danych ze zbioru Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, którym dane 
mogą być przekazane 

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Czy dane przekazywane są do państwa 
trzeciego? 

Nie dotyczy 

Historia zmian 
Rodzaj zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie), 
data dokonania zmiany, zakres zmiany  

Nowy wpis – 17.06.2015 

Aktualizacja – 16.05.2016 – uszczegółowienie podstaw 
prawnych w związku z systemem Ognivo 2.0 

 

 
  



Monitoring wizyjny 
Nazwa zbioru danych  Monitoring wizyjny 

Oznaczenie Administratora Danych 
Osobowych i adres jego siedziby 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
62-200 Gniezno, ul. Dąbrówki 19 

Data wpisu zbioru danych do rejestru 17.06.2015 

Data ostatniej aktualizacji informacji o 
zbiorze danych  

 

Przedstawiciel podmiotu zagranicznego 
Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym mowa 
w art.31a ustawy, i adres jego siedziby 

Nie dotyczy 

Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art.31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu 
podmiotowi; 

Dane zostały powierzone do przetwarzania podmiotom 
zewnętrznym. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  z dnia 25 maja 2015r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa 
informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r, 
poz. 719) informacje o podmiocie, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych wraz z adresem siedziby lub 
miejsca zamieszkania udostępnia się do przeglądania w 
siedzibie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie 

Podstawa prawna upoważniając do 
prowadzenia zbioru danych 

 jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą - Art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Prowadzenie monitoringu wizyjnego 

Opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze 

Osoby znajdujące się na nagraniach zarejestrowanych w 
obszarze monitoringu wizyjnego banku 

Zakres przetwarzanych danych w 
zbiorze 

Wizerunek 

Sposób zbierania danych do zbioru Od osób, których dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, którym dane 
mogą być przekazane 

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Czy dane przekazywane są do państwa 
trzeciego? 

Nie dotyczy 

Historia zmian 
Rodzaj zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie), 
data dokonania zmiany, zakres zmiany  

Nowy wpis – 17.06.2015 

 

 

 
  



Członkowie i udziałowcy 
Nazwa zbioru danych  Członkowie i udziałowcy 

Oznaczenie Administratora Danych 
Osobowych i adres jego siedziby 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
62-200 Gniezno, ul. Dąbrówki 19 

Data wpisu zbioru danych do rejestru 17.06.2015 

Data ostatniej aktualizacji informacji o 
zbiorze danych  

16.05.2016 

Przedstawiciel podmiotu zagranicznego 
Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym mowa 
w art.31a ustawy, i adres jego siedziby 

Nie dotyczy 

Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art.31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu 
podmiotowi; 

Dane zostały powierzone do przetwarzania podmiotom 
zewnętrznym. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  z dnia 25 maja 2015r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa 
informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r, 
poz. 719) informacje o podmiocie, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych wraz z adresem siedziby lub 
miejsca zamieszkania udostępnia się do przeglądania w 
siedzibie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie 

Podstawa prawna upoważniając do 
prowadzenia zbioru danych 

 jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - Art. 
23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych – 
podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.09.1982 r. z 
późniejszymi zmianami - Prawo spółdzielcze (art. 30) 
 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obsługa spraw związanych z członkami i udziałowcami 
spółdzielni 

Opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze 

Osoby fizyczne posiadające udziały w spółdzielni 

Zakres przetwarzanych danych w 
zbiorze 

Imię i nazwisko, imię ojca, adres zamieszkania, adres 
zameldowania, nr PESEL, nr NIP, nr dokumentu tożsamości, 
ilość wkładów 

Sposób zbierania danych do zbioru Od osób, których dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, którym dane 
mogą być przekazane 

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Czy dane przekazywane są do państwa 
trzeciego? 

Nie dotyczy 

Historia zmian 
Rodzaj zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie), 
data dokonania zmiany, zakres zmiany  

Nowy wpis – 17.06.2015 

Aktualizacja – 16.05.2016 – uszczegółowienie podstaw 
prawnych 

 

 
  



Zastrzeżenia dokumentów 
Nazwa zbioru danych  Zastrzeżenia dokumentów 

Oznaczenie Administratora Danych 
Osobowych i adres jego siedziby 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
62-200 Gniezno, ul. Dąbrówki 19 

Związek Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, Biuro 
Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A 

Data wpisu zbioru danych do rejestru 16.05.2016 

Data ostatniej aktualizacji informacji o 
zbiorze danych  

 

Przedstawiciel podmiotu zagranicznego 
Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym mowa 
w art.31a ustawy, i adres jego siedziby 

Nie dotyczy 

Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art.31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania w 
przypadku powierzenia 
przetwarzania danych temu 
podmiotowi; 

Dane zostały powierzone do przetwarzania podmiotom 
zewnętrznym. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  z dnia 25 maja 2015r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa 
informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r, 
poz. 719) informacje o podmiocie, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych wraz z adresem siedziby lub 
miejsca zamieszkania udostępnia się do przeglądania w 
siedzibie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie 

Podstawa prawna upoważniając do 
prowadzenia zbioru danych 

 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że 
chodzi o usunięcie dotyczących jej danych - Art. 23 ust. 1 
pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Celem zbierania danych jest uniemożliwienie wykorzystania 
utraconych dokumentów i danych w nich zawartych w sposób 
sprzeczny z prawem, wyeliminowanie nadużyć 

Opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze 

Klienci banku oraz inne osoby fizyczne nie będące klientami 
banku 

Zakres przetwarzanych danych w 
zbiorze 

Imię i nazwisko, rodzaj dokumentu, seria i nr dokumentu, 
miejsce wydania, PESEL 

Sposób zbierania danych do zbioru Od osób, których dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru Podmioty, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej 
działalności identyfikują osoby na podstawie dokumentów 
umożliwiających stwierdzenie tożsamości lub przyjmują zapłatę 
przy użyciu czeków lub elektronicznych instrumentów 
płatniczych 

Oznaczenie odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, którym dane 
mogą być przekazane 

Podmioty, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej 
działalności identyfikują osoby na podstawie dokumentów 
umożliwiających stwierdzenie tożsamości lub przyjmują zapłatę 
przy użyciu czeków lub elektronicznych instrumentów 
płatniczych 

Czy dane przekazywane są do państwa 
trzeciego? 

Nie dotyczy 

Historia zmian 
Rodzaj zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie), 
data dokonania zmiany, zakres zmiany  

Nowy wpis – 16.05.2016 

 

 

 


