
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej (zwany dalej Bankiem) zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach  

i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, Raba Wyżna 30, 34-721 Raba 
Wyżna nr REGON 000499703, dalej zwany Bankiem. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres 
poczty elektronicznej: kontakt@bsrabawyzna.pl, telefonicznie: +48 (18) 26 91 200 lub pisemnie na adres Banku. 

2. W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy 
poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres: iod@bsrabawyzna.pl lub poprzez przesłanie korespondencji na adres 
Banku podany wyżej. 

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane 
do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

4. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 
czasie.  

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich 
przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 
rekrutacji.  

7. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 
Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Banku dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów przetwarzającym je w 
naszym imieniu, np. dostawcom usług informatycznych dla Banku technicznych i podmiotów świadczącym nam usługi 
prawne,  a także podmiotów uprawnionych przez przepisy prawa; 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych 
niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); 

12. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 
jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Bank dokonywane było wbrew przepisom prawa, z naruszeniem 
Pana/Pani praw i wolności; 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też dokonywane profilowanie, a także 
automatyczne podejmowanie decyzji w Pani/Pana sprawach. 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

____________________________________ _______________________________________________ 

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej deklarację) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu wykorzystania ich w 
kolejnych naborach prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej w okresie najbliższych 12 miesięcy 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 95/45/WE. 
 



 

 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą informacją: 

 
   ____________________________ 
            (data i czytelny podpis) 

 


