Załącznik nr 1
do Zasad stosowania klauzul informacyjnych administratora danych osobowych przeznaczonych dla osób fizycznych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W BRANIEWSKO – PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z SIEDZIBĄ W
– KANDYDACI DO PRACY/NA STAŻ/PRAKTYKĘ
Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku przekazuje w niniejszym dokumencie
informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Braniewsko –Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą
w Pasłęku (zwany dalej „Bankiem”), 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 17.

2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem
mailowym: iodo@bspaslek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:
- przetwarzanie jest niezbędne dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. W zakresie wynikającym z art.
22¹ § 1 Kodeksu pracy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a w przypadku danych przekraczających
zakres danych wskazanych w tym artykule, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1
lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
- w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora
danych polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonej przez Bank rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w
tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją
dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności lub będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania celu przetwarzania danych
osobowych – zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie
do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora także przez okres 6 miesięcy od dnia
zakończenia procesu bieżącej rekrutacji, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe
w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmiotom przetwarzającym), np. świadczące usługi z zakresu IT i inne wspierające Bank w
prowadzeniu procesu rekrutacji.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Bank, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) dostępu do danych przetwarzanych przez Administratora,
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2) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
4) przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań
wynikających z RODO,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) jeżeli przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wypływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby wykonać powyższe prawa, należy złożyć pisemny wniosek na formularzach dostępnych
w jednostkach organizacyjnych Banku lub na stronie internetowej www.bspaslek.pl. Każdy wniosek
złożony w przedmiocie realizacji w/w praw zostanie rzetelnie i wnikliwie rozpatrzony, a jego realizacja
nastąpi z uwzględnieniem ochrony praw i wolności podmiotu danych, ochrony praw i wolności osób
trzecich, tajemnicy bankowej oraz praw i obowiązków Banku.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie
brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.

9. Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, prowadzący
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora.

………………………………..

……………………………

(miejscowość, data)

(podpis)

Treść klauzuli zgody:
Klauzula

zgody

na przetwarzanie

danych

osobowych

w celach

przyszłych

procesów rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą
w Pasłęku moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych
prowadzonych przez Bank.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie, bez konieczności podania przyczyny.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Sposób udzielenia informacji:
1. W ogłoszeniu rekrutacyjnym.
2. Na stronie internetowej Administratora.
3. W odpowiedzi na e-mail.

