
Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu informuje, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. 

Solankowa 11,  88-100 Inowrocław, zarejestrowany w  KRS pod numerem 0000026852 w 

Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 556-080-46-24, 

REGON 000494864, telefon: 52 356 09 10, @-mail: inobank@bsinowroclaw.pl, zwany 

dalej „Bankiem”.   

 

2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@bsinowroclaw.pl lub pisemnie 

(na adres siedziby Banku).  

 

3. Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz 

dane kontaktowe. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji 

na podstawie udzielonej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz realizacja przez Bank 

obowiązków prawnych ciążących na Banku w zw.  z przepisami Kodeksu Pracy. 

 

5. Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji 

procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu tej rekrutacji i przyszłych 

rekrutacji. 

 

6. Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane podmiotom i organom, 

którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazane 

podmiotom uczestniczącym na zlecenie Banku w procesie rekrutacji/w procesach 

przyszłych rekrutacji. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z 

Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 



10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji / i w procesach przyszłych rekrutacji. 

 

11. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym z wykorzystywaniem profilowania.  

 

12. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a 

w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

 


