Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych
przez Bank Spółdzielczy w Kolnie

1. WIDEOMONITORING BANKU
Nazwa zbioru danych

WIDEOMONITORING BANKU

Data wpisu zbioru danych do
rejestru
Data ostatniej aktualizacji
informacji w zbiorze danych
Oznaczenie administratora
Danych i adres jego siedziby
Lub miejsca zamieszkania
oraz Numer identyfikacyjny
rejestru Podmiotów
gospodarki narodowej, jeżeli
został mu
nadany
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o
którym mowa w art.31a
ustawy, i adres jego siedziby
lub miejsca zamieszkania
–w przypadku wyznaczenia
Takiego podmiotu
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;
Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

05.02.2016

Cel przetwarzania danych
w zbiorze
Opis kategorii osób, których
dane są przetwarzane w
zbiorze
Zakres
danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób zbierania danych
do zbioru, w szczególności
informacja, czy dane do zbioru
są zbierane od osób, których
dotyczą, czy z innych źródeł
niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępniania danych
Ze zbioru, w szczególności
Informacja, czy dane ze zbioru
Są
udostępniane
innym

05.02.2016
Bank Spółdzielczy w Kolnie
ul. Kolejowa 2
18-500 Kolno
REGON: 000493913

- 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
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa Banku Spółdzielczego w
Kolnie oraz jego Klientów.
- osoby znajdujące się na nagraniach zarejestrowanych w obszarze
monitorowania Banku
- wizerunek osoby, data i miejsce nagrania
- dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą

- dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa

podmiotom niż upoważnione
na
podstawie
przepisów
prawa
Oznaczenie odbiorcy danych
lub
kategorii
odbiorców,
którym dane mogą być
przekazywane
Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego.
Historia zmian

brak

brak

Rodzaj zmiany (nowy
aktualizacja, wykreślenie

wpis,

brak

Datę dokonania zmiany

brak

Informacja o zakresie zmiany

brak

2. REJESTR KORESPONDENCYJNY
Nazwa zbioru danych

REJESTR KORESPONDENCYJNY

Data wpisu zbioru danych do
rejestru
Data ostatniej aktualizacji
informacji w zbiorze danych
Oznaczenie administratora
Danych i adres jego siedziby
Lub miejsca zamieszkania
oraz Numer identyfikacyjny
rejestru Podmiotów
gospodarki narodowej, jeżeli
został mu
nadany
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o
którym mowa w art.31a
ustawy, i adres jego siedziby
lub miejsca zamieszkania
–w przypadku wyznaczenia
Takiego podmiotu
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;
Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
Cel przetwarzania danych
w zbiorze

05.02.2016

Opis kategorii osób, których
dane są przetwarzane w

05.02.2016
Bank Spółdzielczy w Kolnie
ul. Kolejowa 2
18-500 Kolno
REGON: 000493913

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r.
poz. 128 z późn. zm.)
- prowadzenie działalności bankowej.
- dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia przepisów
prawa, organizacji obiegu dokumentów
- Adresaci i Nadawcy korespondencji, Klienci, kontrahenci

zbiorze
Zakres
danych
przetwarzanych w zbiorze
Sposób zbierania danych
do zbioru, w szczególności
informacja, czy dane do zbioru
są zbierane od osób, których
dotyczą, czy z innych źródeł
niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępniania danych
Ze zbioru, w szczególności
Informacja, czy dane ze zbioru
Są
udostępniane
innym
podmiotom niż upoważnione
na
podstawie
przepisów
prawa
Oznaczenie odbiorcy danych
lub
kategorii
odbiorców,
którym dane mogą być
przekazywane
Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego.
Historia zmian

- nazwiska, imiona, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy,
zawód, nazwa podmiotu, REGON
- dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą
- dane do zbioru są zbierane z innych źródeł niż osoba, której dane
dotyczą

- dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa

brak

brak

Rodzaj zmiany (nowy
aktualizacja, wykreślenie

wpis,

brak

Datę dokonania zmiany

brak

Informacja o zakresie zmiany

brak

3. KLIENCI BANKU SPOŁDZIELCZEGO W KOLNIE
Nazwa zbioru danych

KLIENCI BANKU SPOŁDZIELCZEGO W KOLNIE

Data wpisu zbioru danych do
rejestru
Data ostatniej aktualizacji
informacji w zbiorze danych
Oznaczenie administratora
Danych i adres jego siedziby
Lub miejsca zamieszkania
oraz
Numer identyfikacyjny rejestru
Podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu
nadany
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o
którym mowa w art.31a
ustawy, i adres jego siedziby
lub miejsca zamieszkania
w przypadku wyznaczenia
Takiego podmiotu
Oznaczenie podmiotu,
któremu powierzono
przetwarzanie danych ze
zbioru na podstawie art.31

05.02.2016
05.02.2016
Bank Spółdzielczy w Kolnie
ul. Kolejowa 2
18-500 Kolno
REGON: 000493913

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul.
Spokojna 9A
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, 00-844 Warszawa, ul.
Grzybowska 81

ustawy, i adres jego siedziby
lub miejsca zamieszkania
w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu
podmiotowi;
Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

Cel przetwarzania danych
w zbiorze
Opis kategorii osób, których
dane są przetwarzane w
zbiorze
Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania danych
do zbioru, w szczególności
informacja, czy dane do zbioru
są zbierane od osób, których
dotyczą, czy z innych źródeł
niż osoba, której dane dotyczą
Sposób udostępniania danych
Ze zbioru, w szczególności
Informacja, czy dane ze zbioru
Są udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione
na podstawie przepisów
prawa
Oznaczenie odbiorcy danych
lub
kategorii
odbiorców,
którym dane mogą być
przekazywane
Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego.
Historia zmian

Firma Krzysztof Trochonowicz, 16-070 Złotoria 233, 16-070
Choroszcz

- osoba, której dane dotyczą, będzie wyrażać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r.
poz. 128 z późn. zm.)
- przetwarzanie jest niezbędne osobie, której dane dotyczą, w celu
wywiązania się z umowy, której jest stroną lub na jej życzenie w
celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych
celów administratora danych spoza administracji publicznej (art. 3
ust. 2 ustawy), który nie realizuje zleconych zadań publicznych, a
przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą
- prowadzenie działalności bankowej
- Klienci Banku Spółdzielczego w Kolnie
- nazwiska, imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, numer PESEL,
zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, wysokość
wynagrodzenia, stan majątkowy, numer rejestracyjny pojazdu,
numer rachunku bankowego, numer polisy ubezpieczeniowej, stan
cywilny, numer NIP
- dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą
- dane do zbioru są zbierane z innych źródeł niż osoba, której dane
dotyczą

- dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa

brak

brak

Rodzaj zmiany (nowy
aktualizacja, wykreślenie

wpis,

brak

Datę dokonania zmiany

brak

Informacja o zakresie zmiany

brak

