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Załącznik nr 1 do Warunków tworzenia i funkcjonowania Szkolnych Kas Oszczędności w 
Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie 

 
ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE DZIECKA DO SKO 

Dane Ucznia: 

Imię (imiona) i nazwisko: 
 

 

PESEL: 
 

 

Data urodzenia: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Szkoła: 
 

 

Nr telefonu:  
 

 

E-mail:  
 

 

 

Dane rodzica / opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę na: 

1. przystąpienie i uczestniczenie mojego dziecka do Szkolnej Kasy Oszczędności („SKO”); 

2. aktywację aplikacji mobilnej ŚBS JUNIOR;  

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, ul. 

Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów, moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego dziecka, w celu przystąpienia i uczestniczenia mojego dziecka do programu SKO.  

………………………………………………..                                                 …………………………………………………………….. 

        Miejscowość i data                                                                   Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 
 
 

Imię (imiona) i nazwisko: 
 

 

PESEL: 
 

 

Data urodzenia: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Nr telefonu:  
 

 

E-mail:  
 

 



 

2 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  
Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie  informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 
ust. 1-2 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 rozp orządzenie o ochronie 
danych, zwane dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych. 
Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie z siedzibą przy ul.Przypkowskiego30, 28-300 Jędrzejów, jest Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka (zwanym dalej „Administratorem”).  

2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bank@bsswietokrzyski.pl, telefonicznie: nr tel:. 41 38 618 80, 
pisemnie: ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów; 

3. Inspektor Ochrony Danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych  pod adresem e-
mail: ido@bsswietokrzyski.pl pod numerem telefonu 41 3861880 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.  

4. Cele i podstawy przetwarzania. 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka: 

a) w celu realizacji programu SKO;  
b) w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie uczestnictwa dziecka w programie SKO – podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit.  F Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

c) w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po zakończeniu uczestnictwa dziecka w programie  SKO – podstawą prawną 
przetwarzania danych w  tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

d) w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub ochrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

e) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją programu SKO 
- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

5. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane: 
a) W związku z realizacją programu SKO – przez okres uczestnictwa dziecka w tym programie, a następnie przez okres w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do obrony przed zgłoszonymi roszczeniami; 
b) W zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie uczestnictwa dziecka w programie SKO – do momentu wniesienia 

przez Panią/Pana sprzeciwu; 
c) W zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po zakończeniu uczestnictwa dziecka w programie SKO – do momentu 

wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu; 
d) W zakresie ochrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego 

tytułu; 
e) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie 

dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających; 
6. Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 

a) Podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka w imieniu Banku na podstawie zawartej z Ban kiem 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiot przetwarzający); 

b) Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy 
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią w oparciu o stosowną podstawę prawną; 

c) Podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych;  
7. Prawa: 

a) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO; 

b) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest przesłanka  prawnie 
uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
danych osobowych Pani/Pana dziecka; 

c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest zgoda, ma Pani/Pan 
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem; 

d) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane w związku z realizacją programu SKO lub 
przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Banku Pani/Pana 
danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego (może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych); 

e) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności 
prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w zakresie w 
jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Bank. 

f) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa dziecka 
w programie SKO; w przypadku niepodania danych osobowych uczestnictwo dziecka w programie SKO nie będzie możliwe. 
 
Oświadczenia/zgody: 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu uczestnictwa  w akcjach promocyjnych realizowanych 
w ramach programu SKO, w tym  w celu organizacji i przeprowadzania konkursów; 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*) na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka  w przypadku publikacji zdjęć z akcji realizowanych w ramach 
programu SKO; 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka po zakończeniu 
uczestnictwa w programie SKO w celu marketingu produktów własnych, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.  

4. Oświadczam że zostałam/em poinformowana/y / nie zostałam/em poinformowana/y*) o możliwości wycofania  w   dowolnym czasie zgód, o których 
mowa ww. pkt 1-3 bez konieczności podania przyczyny.  

 

 

………………………………………………..                                                                                                                          …………………………………………………………….. 

        Miejscowość i data                                                                                                                                             Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

………………………………………………..                                                                                                                          …………………………………………………………….. 

        Miejscowość i data                                                                                                                                                                   Podpis za Bank  

 

*) niepotrzebne skreślić  

mailto:bank@bsswietokrzyski.pl

