
Polityka Prywatności aplikacji mobilnej „eBS Krzepice”

Słownik pojęć :
Aplikacja – aplikacja mobilna „eBS Krzepice” pobierana bezpłatnie poprzez oficjalne 
sklepy: 

• Google Play na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, 
• App Store na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS

Kod e-PIN – kod zawierający od 4 do 6 znaków PIN do zabezpieczenia aplikacji ustalany 
przez użytkownika.
Placówki i Bankomaty – lokalizator placówek oraz bankomatów w Twojej okolicy.

1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej „eBS 
Krzepice” w Banku Spółdzielczym w Krzepicach, z siedzibą w Krzepicach, 42-160 
Krzepice, ul. Częstochowska 27 (dalej „Bank”).

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest zaszyfrowany unikalny Kod e-PIN 
Aplikacji do momentu usunięcia Aplikacji z urządzenia.

3. Informacje o identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego oraz rodzaju i wersji
systemu są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji oraz są 
wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia 
mobilnego.

4. Komunikacja między Aplikacją a systemami Banku odbywa się z użyciem 
mechanizmów szyfrujących.

5. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu 
mobilnym:

informacji o położeniu w przypadku korzystania z usługi Placówki i Bankomaty, 
po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
danych kontaktów w przypadku zamówień potwierdzeń przelewów na adres e-
mail podczas tworzenia przelewu (Aplikacja zapewnia możliwość wstawienia 
przez użytkownika adresu e-mail zapisanego w kontaktach),
dostępu do plików, w celu pobrania i zapisania potwierdzeń w formacie .pdf oraz 
wyciągów z rachunków w formacie .pdf. Uprawnienia Aplikacji można odwołać 
przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie Aplikacji.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za instalację Aplikacji na urządzeniu.
7. Użytkownik, pobierając aplikację z oficjalnego sklepu wyraża zgodę na jej instalację 

i użytkowanie, oraz na zasady niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może w 
każdym momencie usunąć aplikację mobilną ze swojego urządzenia, co nie ma 
wpływu na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych 
aplikacji. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności prosimy nie 
instalować Aplikacji lub ją odinstalować.



8. Bank ponosi ograniczoną odpowiedzialność, w przypadku wykorzystania Aplikacji 
niezgodnie z jej przeznaczeniem.

9. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie 
nowej wersji Polityki prywatności na stronie https://www.bskrzepice.pl/

Wersja na dzień: 17.03.2022r.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z 
Aplikacji jest Bank Spółdzielczy w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach, przy ul. 
Częstochowskiej 27. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych 
(dalej: IOD). Z IOD można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@bskrzepice.pl lub pisemnie na adres Administratora. 


