ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RUTCE-TARTAK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Rozporządzenie 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.)) informujemy, iż:
1) Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak z siedzibą przy ul. Sejneńskiej 2, 16-400 Suwałki,
jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@bank.suwalki.pl, pod numerem telefonu (87) 565-04-45 lub pisemnie na adres
naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
3) Pani/Pana dane są przetwarzane w następujących celach:
o prowadzenia procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

(za Twoją zgodą)

o realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełniania obowiązków wynikających m.in.
z przepisów Kodeksu pracy)
o statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, tj. badanie
atrakcyjności Administratora na rynku pracy, budowanie renomy Administratora,
polepszanie jakości świadczonych usług)
o ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
o upoważnieni pracownicy lub zleceniobiorcy Administratora,
o podmioty świadczący na rzecz Administratora wybrane usługi, związane z

realizacją procesu rekrutacji (usługi księgowe, prawne, informatyczne– w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).
Administrator z Podmiotami przetwarzającymi zawarł stosowane umowy;
o podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
6) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
o 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, dla danych zawartych w CV, które

zostały przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne dotyczące
konkretnej rekrutacji;
o 24 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, dla danych zawartych w CV, w
przypadku osób, które wyraziły dodatkową zgodę na pozostawienie ich
aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji organizowanych przez Administratora.
o W przypadku osób, które przesyłają do Administratora swoje aplikacje, ponieważ
zainteresowani są pracą w Banku bez wskazania konkretnej rekrutacji, będą
przechowywane przez okres 24 miesięcy.

7) ma Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
10) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w procesie rekrutacji;
11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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