
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich przekazuje w niniejszym dokumencie informacje dotyczące 
zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 
2. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ul. Rynek 10, wpisany do KRS pod numerem KRS 

0000104478, NIP: 8871024870, REGON: 000510592, telefon: 748164444, e-mail: info@bs-
zabkowicesl.pl  zwany dalej „Bankiem”. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 
W zakresie wynikającym z 22¹ § 1 Kodeksu pracy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a 
w przypadku danych  przekraczających zakres danych wskazanych w tym artykule, na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

4. W celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako 
administratora danych polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, 
jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Bank rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
Rozporządzenia. 

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane 
w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana 
danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania celu przetwarzania danych 
osobowych – zakończenia procesu rekrutacji .Po zakończonej rekrutacji dane osobowe zostaną 
zniszczone w sposób nieodnawialny, a przesłane mailowo usunięte. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające Pani/Pana dane 
osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym), np. świadczące usługi z zakresu IT i inne 
wspierające Bank w prowadzeniu procesu rekrutacji. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa: 

 dostępu do danych przetwarzanych przez Administratora, 
 żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 przeniesienia danych do innego administratora, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 jeżeli przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej 

cofnięcia w dowolnym momencie bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Każdy wniosek złożony w przedmiocie realizacji w/w praw zostanie rzetelnie i wnikliwie rozpatrzony, a jego 
realizacja nastąpi z uwzględnieniem ochrony praw i wolności podmiotu danych, ochrony praw i wolności 
osób trzecich, tajemnicy bankowej oraz praw i obowiązków Banku. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować 
będzie brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

10. Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, 
prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 

 


