
Załącznik nr 1a 
do Instrukcji wypełnienia obowiązku informacyjnego 
i obsługi zgód w Banku Spółdzielczym w Kielcach.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Banku Spółdzielczego w Kielcach (dla kandydata do pracy)

Bank  Spółdzielczy  w Kielcach informuje  Panią/Pana  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  stanowiących  Państwa
własność zgodnie z art.  13 ust.  1  i  ust.2  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. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych (zwanym dalej  „Administratorem”)  jest  Bank Spółdzielczy  w
Kielcach z siedzibą przy ul. Złotej 9. 

2. Inspektor Ochrony Danych.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym może  się  Pani/Pan  skontaktować  w sprawach
ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  adresem  e  -mail:  iod@bskielce.com.pl,  lub  pisemnie  na  adres  naszej
siedziby wskazany w ustępie 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania.
Bank będzie przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹

kodeksu pracy i   w zakresie: imienia i  nazwiska, daty  urodzenia,  danych kontaktowych wskazanych przez
kandydata,  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych,  przebiegu  dotychczasowego zatrudnienia  –  podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”,

b) w  celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji,  na  podstawie  Pani/Pana  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu,
liście motywacyjnym i innych dokumentach - – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”,

c) w celu  przeprowadzenia  przyszłych  procesów rekrutacji,  na podstawie  Pani/Pana  zgody na  przetwarzanie
danych osobowych, tj. danych osobowych innych  niż wskazane w punkcie powyżej,  przekazanych w CV,
formularzu,  liście  motywacyjnym  i  innych  dokumentach  -  –  podstawą  prawną  przetwarzania  danych
osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”,

d) w celu  realizacji  uzasadnionego  interesu  administratora  w zakresie  danych  pozyskanych  od  Pani/Pana  w
trakcie procesu rekrutacji  w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności  i  zdolności potrzebnych do
pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku - – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”,

4. Okres przechowywania.
Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
a) w zakresie wskazanym w pkt.  3 lit.  a i  b) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do

przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
b) w zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. c) Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty

wyrażenia zgody,
c) w zakresie wskazanym w pkt.  3 lit.  d),  Pani Pana dane będą  przechowywane przez okres przedawnienia

roszczeń  wynikających  z  przepisów  prawa,  a  także  przez  czas,  w  którym  przepisy  nakazują  nam
przechowywać dane.

5. Odbiorcy danych.
Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać  przekazane  uprawnionym instytucjom określonym przez  przepisy  prawa
oraz podmiotom przetwarzającym,  które  świadczą  usługi  na  rzecz  Administratora  danych,  i  którym te dane  są
powierzane.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z „RODO” przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO)
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO)
c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO)
d) prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO)
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (art. 21 RODO)

W zakresie,  w  jakim  podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  przesłanka  prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) „ROD”), 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 Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką
Banku i złożyć pisemny wniosek. 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 RODO)
Organem  Właściwym  do  zgłaszania  naruszeń  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  jest  Prezes  Ochrony
Danych  Osobowych  (Prezes  UODO).  Dane  adresowe:  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych  ul.  Stawki  2  
00-193 Warszawa.  www.uodo.gov.pl.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  w  zakresie:  imienia  i  nazwiska,  daty  urodzenia,  danych
kontaktowych  wskazanych  przez  kandydata,  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych,  przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym
zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Zgoda oraz informacje o możliwości wycofania zgody.
W  każdej  chwili  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wycofania  zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody  przed  jej  wycofaniem.  Oświadczenie  o  wycofaniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  można
przesłać na adresy wskazane w pkt 1.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną 

____________________  _______________________________

Miejscowość, data Czytelny Podpis 

Potwierdzam własnoręczność podpisów

_____________________________
podpis pracownika Banku
(podpis czytelny, a w przypadku

podpisu nieczytelnego pieczęć imienna)

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu,
liście motywacyjnym i innych dokumentach dla potrzeb 

aktualnej / aktualnej i przyszłych (*)  rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Kielcach.

………………………………………….

               (podpis kandydata do pracy)

(*) niepotrzebne skreślić


