
 

 

 
Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie ochrony danych?  
 

 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, na warunkach wynikających  
z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, 
w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo 
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa 
dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na 
podstawie zgody oraz dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – przysługuje 
Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od 
Banku Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (mogą Państwo przesłać te dane innemu 
administratorowi danych). W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane  
w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym 
profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem 
działalności prowadzonej przez Bank. 
 

 
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 

 
Wnioski w sprawie realizacji praw mogą Państwo składać pisemnie w placówkach Banku, 
mailowo na adres: iod@lodzkibs.pl,, bądź w drodze korespondencyjnej na adres:  
ul. Żeromskiego 68, 90-502 Łódź z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 
 

 
Bank realizując Państwa prawa zobowiązany jest do weryfikacji Państwa tożsamości  
i w związku z tym może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia 
tożsamości.  
 

 
Realizacja Państwa wniosków/żądań nastąpi w terminie do miesiąca od daty wpływu 
zgłoszenia do ŁBS, z możliwością wydłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach  
o kolejne 2 miesiące, przy czym Bank poinformuje w terminie do 1 miesiąca o wydłużeniu  
i wskaże jego przyczyny. 
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