
 

Obowiązek informacyjny  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia  
4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie  

(ul. Władysława Reymonta 18, 96-500 Sochaczew). 

2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie jest pracownik dostępny 

pod adresem: iod@bssochaczew.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w 

związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: 

RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest 

dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują 

Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani dane kontaktowe; 

Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

4. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 3 powyżej, mogą być przetwarzane 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana 

dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Bank. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a 

Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza 

nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

5. Danych pozyskanych w procesie rekrutacji nie będziemy przekazywać podmiotom trzecim bez 

Pani / Pana zgody, chyba że zezwalają na to przepisy prawa. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane 

stanowisko tj. nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. 

7. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Kodeks pracy oraz innych 

przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Pani / Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji przez Bank, 

w tym profilowaniu. 

10. Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu przez Bank. 
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