
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym
(art. 36a Ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. 2014 poz 1182)

Lp Nazwa zbioru danych osobowych
Administrator danych 

(siedziba/REGON)
Data zgłoszenia zbioru do rejestracji Data wprowadzonej ostatniej zmiany

Rodzaj zmiany (nowy wpis / 

aktualizacja / wykreślenie)
Zakres wprowadzonych zmian

Podmiot któremu powierzono 

przetwarzanie danych

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych

Opis kategorii osób których dane są 

przetwarzane w zbiorze

Zakres danych przetwarzanych w 

zbiorze
Sposób zbierania danych do zbioru Sposób udostępniania danych ze zbioru

Oznaczenie odbiorcy danych lub 

kategorii odbiorców, którym dane mogą 

być przekazywane

Informacja o przekazywaniu danych do 

państwa trzeciego w rozumieniu                            

art. 7 pkt 7 ustawy

1 Klienci i pracownicy/współpracownicy klientów Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,               

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

1999-10-28 2015-07-01 Aktualizacja Zmiana nazwy zbioru                                              

dodano zakres danych

1. Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 

Rzeszów                                                                        

2. SGB Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a,            

60-462 Poznań

• 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 konieczne do realizacji umowy, gdy osoba 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 

której dane dotyczą 

(art. 23 ust 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych 

osobowych)                                                                            

• jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

• Realizacja zawartych umów                                            

• Podjęcie współpracy

Osoby fizyczne i osoby prawne • Imiona

• Nazwiska

• Nazwisko rodowe

• Pełny adres zamieszkania (kraj, województwo, 

powiat, gmina, kod pocztowy, ulica)

• Adres do korespondencji (kraj, kod pocztowy, 

ulica)

• Nip

• Pesel

• Data urodzenia

• Obywatelstwo

• Płeć

• Seria i numer dowodu osobistego, data jego 

wydania, przez kogo wydany

• Inny dokument tożsamości

• Numer telefonu stacjonarnego/komórkowego

• Adres poczty elektronicznej (email)

• Imię ojca

• Imię matki

• Nazwisko rodowe matki

• Miejsce urodzenia

• Stan cywilny

• Wykształcenie

• Źródło dochodów

• Miejsce pracy

• Adres miejsca pracy

• Zawód wykonywany

• Stanowisko

• Modulo (identyfikator bankowy)

• Podpis

Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa Instytucje współpracujące na podstawie 

podpisanych umów oraz na podstawie przepisów 

prawa

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

2 Potencjalni klienci Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis • 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 niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

Podjęcie współpracy Osoby fizyczne i osoby prawne • Imiona

• Nazwiska

• Pełny adres zamieszkania (miejscowość, kod 

pocztowy, ulica)

• Adres do korespondencji (miejscowość, kod 

pocztowy, ulica)

• Pesel

• Data urodzenia

• Obywatelstwo

• Seria i numer dowodu osobistego                           

• Inny dokument tożsamości

• Numer telefonu stacjonarnego/komórkowego

• Adres poczty elektronicznej (email)

• Imię ojca

• Imię matki

• Nazwisko rodowe matki

Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa Brak Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

3 Serwisy internetowe Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis 1. Samba-AnaCom sp. z o.o., ul. Polna 101,         

87-800 Włocławek

• jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 

której dane dotyczą 

art. 23 ust 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych 

osobowych)                                                                            

• jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

• Działania marketingowe                                            

• Podjęcie współpracy

Osoby fizyczne i osoby prawne • Imiona

• Nazwiska

• Pełny adres zamieszkania (miejscowość, kod 

pocztowy, ulica)

• Adres do korespondencji (miejscowość, kod 

pocztowy, ulica)

• Pesel

• Data urodzenia

• Obywatelstwo

• Seria i numer dowodu osobistego                           

• Inny dokument tożsamości

• Numer telefonu stacjonarnego/komórkowego

• Adres poczty elektronicznej (email)

• Imię ojca

• Imię matki

• Nazwisko rodowe matki

Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa Brak Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

4 konkursy, loterie, rajdy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis • 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 niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

Działania związane z organizacją, 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursów, 

loterii, rajdów.

Osoby fizyczne i osoby prawne • Imiona

• Nazwiska

• Adres zamieszkania 

• Adres poczty elektronicznej (email)

• Numer telefonu

• Podpis

Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa 1. SGB Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a,            

60-462 Poznań                                                                  

2. Inne instytucje współpracujące

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

5 Newsletter Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis 1. Samba-AnaCom sp. z o.o., ul. Polna 101,             

87-800 Włocławek

• 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 konieczne do realizacji umowy, gdy osoba 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 

której dane dotyczą 

(art. 23 ust 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych 

osobowych)                                                                            

• jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

Działania marketingowe Osoby fizyczne i osoby prawne • Adres poczty elektronicznej (email) Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa Brak Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

6 Wideonadzór Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis • jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

Ochrona osób i mienia Osoby fizyczne i osoby prawne • Wizerunek Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa 1. Policja                                                                              

2. Prokuratura                       

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

7 Pranie brudnych pieniędzy Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis 1. SGB Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a,            

60-462 Poznań

• jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

Dopełnienie obowiązków wynikających                    

z przepisów prawa

Osoby fizyczne i osoby prawne • Imiona

• Nazwiska

• Pełny adres zamieszkania (miejscowość, kod 

pocztowy, ulica)

• Pesel

• Regon

• Obywatelstwo

• Seria i numer dowodu osobistego                           

• Inny dokument tożsamości

• Paszport

• Numer rachunku bankowego

Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa Generalny Inspektor Informacji Finansowej Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

8 Zajęcia komornicze i windykacyjne Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                                    

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis • jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

Dopełnienie obowiązków wynikających                    

z przepisów prawa

Osoby fizyczne i osoby prawne • Imiona

• Nazwiska

• Adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, 

ulica)

• NIP

• Pesel

• Data urodzenia

• Seria i numer dowodu osobistego                           

• Imię ojca

• Imię matki

• Numer rachunku bankowego

1. Od osób, których dane dotyczą                                  

2. Z innych źródeł

Na podstawie przepisów prawa 1. Komornicy                                                                              

2. Windykatorzy                       

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego

9 Reklamacje Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,                 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek                               

REGON 000495065

2015-07-01 2015-07-01 Nowy wpis • 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 konieczne do realizacji umowy, gdy osoba 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 

której dane dotyczą 

(art. 23 ust 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych 

osobowych)                                                                            

• jest niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów relizowanych 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)

Dopełnienie obowiązków wynikających                    

z przepisów prawa

Osoby fizyczne i osoby prawne • Imiona

• Nazwiska

• Pesel

• Numer karty płatniczej/kredytowej

• Numer rachunki bankowego

• Seria i numer dowodu osobistego                           

• Podpis

Od osób, których dane dotyczą Na podstawie przepisów prawa SGB Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a,            

60-462 Poznań                                                                

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego


