Bank Spółdzielczy w Koronowie
Ul. Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo
Tel. 52/ 382 05 61, Fax 52/ 382 05 60
NIP 554-031-33-89, REGON 000494686

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z
04.05.2016r.), dalej RODO, Bank Spółdzielczy w Koronowie informuje o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem Pani danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Koronowie,
siedziba: Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, zarejestrowany w Sądzie Rejowym
w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000142826, NIP 554-031-33-89, Regon 000494686, zwany dalej Bankiem;
2) Inspektor Ochrony Danych w Banku dostępny jest pod adresem e-mail:
iod@bskoronowo.com.pl lub pisemnie pod adresem Banku;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji/i
przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz realizacja przez Bank obowiązków
prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Kodeksu
pracy;
4) Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu
rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej
jednak niż przez 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte;
5) Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach
przyszłych rekrutacji i nie są udostępniane innym podmiotom;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

