INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA DO PRACY
W związku z przyjęciem Państwa danych osobowych, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, czyniąc zadość
przepisom RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) uprzejmie informuje:
1.

Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 62B, 43-250 Pawłowice, jest
Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”).
2.

Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: incydenty@bspawlowice.pl, lub pisemnie poprzez
złożenie pisma w sekretariacie Banku.
3.

Cele przetwarzania danych osobowych, okres i podstawa prawna ich przetwarzania:

1) Przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników w celu wyłonienia osoby, z którą Bank podpisze umowę
o pracę. Państwa dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż
do dnia wypełnienia prawnie ciążącego na Banku obowiązku, wynikającego z przepisów aktów prawnych
określających okres prowadzenia archiwizacji akt osobowych, świadectwa pracy i innych dokumentów
związanych z zawartą umową o pracę. Przekazane przez Państwa dane Bank będzie przetwarzał na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
2) wykorzystania Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, w przypadku udzielenia przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Państwa dane będą przetwarzane przez okres do końca
następnego roku kalendarzowego, licząc od dnia przekazania przez Państwa danych Bankowi. Przekazane
przez Państwa dane Bank będzie przetwarzał na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych, tj. podmiotami, którym Bank może ujawnić Państwa dane są m. in.:
instytucje państwowe, urzędy lub jednostki nadzorcze przetwarzające dane na podstawie obowiązujących
przepisów.
5.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO”,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych.
6.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne.

7.

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać w
sekretariacie lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

