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Czeladź 24.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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 (dalej: RODO), zgodnie z art. 13 RODO informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej 

„Jowisz” w upadłości z siedzibą w Czeladzi. Dane kontaktowe: 41 – 250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2, numer telefonu: 32 290 43 38. 
(Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Jowisz” w upadłości będzie w niniejszej informacji nazywana również „SKOK”). 

2. W SKOK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email -  iod@kasajowisz.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a)     realizacji celów statutowych oraz wykonania zawartej ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową „Jowisz” (obecnie w 
upadłości) w Czeladzi umowy, z zastrzeżeniem, że SKOK realizuje obecnie umowy zawarte z jej członkami przed dniem 
ogłoszenia upadłości, z wyłączeniem umów o prowadzenie rachunków bankowych, lokat i poleceń zapłaty za pośrednictwem 
rachunku bankowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej: ustawa o SKOK) oraz ustawy z 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

c) wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Syndyku masy upadłości SKOK w toku postępowania upadłościowego (np. 
składania spisu inwentarza, listy wierzytelności, planu podziału, sprawozdań, spisów zlikwidowanych składników majątku SKOK, 
prowadzenia likwidacji majątku SKOK) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

d) rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

e) ustalenia, dochodzenia należności i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, f 
RODO) - (Prawnie uzasadnionym interesem jest windykacja wymagalnych należności SKOK, np. z tytułu umowy 
pożyczki/kredytu, z tytułu dopłat lub ewentualnych innych należności członków lub byłych członków SKOK, znajdujących oparcie 
w Statucie lub ustawie. Tym interesem będzie również obrona przed Pani/Pana roszczeniami). 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt 3 odpowiednio:  
a) w związku z realizacją zawartej umowy – do czasu jej zakończenia, a po tym czasie do upływu terminu przedawnienia roszczeń 

SKOK wobec Pani/Pana oraz Pani/Pana potencjalnych roszczeń wobec SKOK; 
b) w związku z realizacją celów statutowych – do czasu ustania Pani/Pana członkostwa w SKOK, a po tym czasie do upływu terminu 

przedawnienia roszczeń SKOK wobec Pani/Pana oraz Pani/Pana potencjalnych roszczeń wobec SKOK; 
c) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów – przez okres 

wypełniania tych obowiązków; 
z uwzględnieniem obowiązujących terminów archiwizacji i przechowywania dokumentów określonych ustawą o rachunkowości. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, 
kiedy jest to możliwe.  

6. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień należy kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres:  
41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2,  telefonicznie pod numerem telefonu 32 2904338 lub elektronicznie na adres 
sekretariat@kasajowisz.pl. 

7. Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:  

a) podmiotom współpracującym, którym Administrator powierzył przetwarzania danych (podmiotom przetwarzającym), w 
szczególności podwykonawcom świadczącym na rzecz SKOK usługi, w tym informatyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i 
inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów),  

b) podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie ustawy o skok, w tym instytucjom upoważnionym do 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową (Biuro Informacji Kredytowej S.A.), 

c) sądom i organom administracji państwowej,  
d) innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do powstania członkostwa w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” i zawarcia z nią umowy. Od dnia ogłoszenia upadłości SKOK nie przyjmuje nowych członków i 
nie zawiera umów będących celem spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (art. 3 ustawy o skok), w tym umów rachunku 
bankowego, pożyczki, kredytu.   
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