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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 
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 (dalej RODO) informujemy, że: 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Choszcznie, ul. Rynek 6, 73-200 Choszczno, tel. 95 765 73 

15, e-mail: sekretariat@zbsbank.sgb.pl , zwany dalej Bankiem 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@zbsbank.sgb.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku 

III. Cel i podstawy przetwarzania 

1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 §1) będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 

dowolnym czasie. 

2) Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych postepowaniach rekrutacyjnych na 

podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. „dane wrażliwe) konieczna 

będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji oraz podmioty przetwarzające, 

które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, którym te dane są powierzane. 

V. Okres przechowywania danych 

1) Pani/Pana dane zgromadzone w zakresie wskazanym w pkt. III.1) przechowywane będą przez czas 

niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. 

2) Pani/Pana dane zgromadzone w zakresie wskazanym w pkt. III.2) przechowywane będą przez okres 12 

miesięcy od daty wyrażenia zgody. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) prawo do usunięcia danych osobowych, 

5) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
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Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO. 

VIII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

 

Ja niżej podpisana(y) zapoznałam(em) się z powyższą klauzulą informacyjną, zrozumiałam(em) ją i w pełni ją akceptuję. 

 

………………………………………………………..                                        …………………………………… 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie                                                      Miejscowość, data 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych * 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowy w zakresie szerszym 

niż wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 §1). 

 

………………………………………………………..                                        …………………………………… 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie                                                      Miejscowość, data 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. „danych wrażliwych”)** 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, które zamieściłam(em) w 

dokumentacji rekrutacyjnej. 

 

………………………………………………………..                                        …………………………………… 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie                                                      Miejscowość, data 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych *** 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych 

prowadzonych przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Choszcznie przez okres 12 miesięcy. 

 

………………………………………………………..                                        …………………………………… 

Czytelny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie                                                      Miejscowość, data 

 

*Wypełnić o ile kandydat załączył w dokumentacji rekrutacyjnej dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach Kodeksu pracy 9art. 221 §1) np. adres 

zamieszkania, zdjęcie kandydata, itp. 

 

**Wypełnić o ile kandydat załączył w dokumentacji rekrutacyjnej z własnej inicjatywy tzw. „dane wrażliwe” (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia lub orientacji seksualnej) 

 

***Wypełnić o ile kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych 


