
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 

 
Administratorem danych osobowych osób  odpowiadających na ogłoszenia rekrutacyjne  
będzie Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy  z siedzibą w Brzeźnicy (dalej Bank),  
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Banku. Możliwy kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych: iod@bsbrzeznica.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz 
Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane poniżej  i na stronie internetowej Banku 
w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO w: KARIERA). 

Dane osobowe osób odpowiadających na ogłoszenie rekrutacyjne wskazane w Kodeksie pracy lub  
w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) Bank  przetwarzania w oparciu 
o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
Pozostałe dane osobowe osób odpowiadających na ogłoszenie, które zostaną przekazane, a ich 
podanie nie wynika z przepisów prawa, Bank przetwarza na podstawie  dobrowolnej zgody osoby 
odpowiadającej na ogłoszenie (art. 6 ust. 1 lit a RODO),  którą osoba wyraża przekazując do Banku 
swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału  
w rekrutacji. Bank może przetwarzać dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także  
w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest ustalenie, dochodzenie lub  obrona przed roszczeniami 
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Bank rekrutacji. Administrator nie 
wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego 
podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych osób uczestniczących w procesie 
rekrutacyjnym. Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych,  
ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji  
o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO (tekst dostępny na stronie: 
https://eur-lex.europa.eu). Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

Dane osobowe osób odpowiadających na ogłoszenie rekrutacyjne Bank przetwarza w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy 
osoba odpowiadająca na ogłoszenie wyraziła zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres, 
który wskazała udzielając tej zgody.  

 

……………………………………………………………… 
Data i podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy moich danych osobowych  

na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 
Data i podpis 

 


