
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH  

(DLA KANDYDATÓW DO PRACY) 
 

Bank Spółdzielczy w Końskich informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 

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 i dane kontaktowe]  

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Końskich z siedzibą ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie. 

2. [Inspektor Ochrony danych i dane kontaktowe]  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bskonskie.pl, pod numerem telefonu 41 372 25 74 lub pisemnie na adres Naszej 

siedziby wskazany powyżej. 

3. [Cele i podstawy przetwarzania danych]  

    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

1) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

a)  podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest (art. 6 ust. 1 pkt b RODO); w związku z art. 22
1  

Kodeksu pracy  

w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia 

b)  na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż 

wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach - podstawą 

przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2)  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 przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. [Kategorie danych, źródło pochodzenia danych]  

Bank Spółdzielczy w Końskich będzie przetwarzał w powyższych celach dane osobowe podane Administratorowi bezpośrednio 

przez Pana/Panią. 

Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Banku Spółdzielczym w Końskich. Pana/Pani dane 

osobowe wymagane przepisami Kodeksu Pracy i innych ustawach (wg wskazań konkretnego ogłoszenia) przetwarzane są  

w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe  

(np. wizerunek) przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pan/Pani przekazując nam swoje 

zgłoszenie rekrutacyjne 

6.[Okres przechowywania danych]  

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

7. [Prawa] 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych. W zakresie objętym zgodą przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na 

z zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.  

8. [Informacja] 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

 

 

                                                                Administrator – BS w Końskich 


