
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych 
 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów  niezbędnych  w  procesie  rekrutacji 
prowadzonym  przez  Bank  Spółdzielczy  w  Kamiennej  Górze  w  ramach  naboru  na  wolne 
stanowisko…………………………(nazwa),  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. 
 
 
 
                     ……………………………………… 

data i czytelny podpis kandydata 
 
 

 

 

 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  innych  niż  to  wynika  z  art.221 

ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  w  przedstawionych  przeze mnie  dokumentach  dla  potrzeb 

niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze w ramach naboru 

na stanowisko………………………….(nazwa). 

 

 

                  ……………………………………… 
data i czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bank  Spółdzielczy  w  Kamiennej  Górze  (zwany  dalej  Bankiem)  zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 ) informuje, że: 
 

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Bank  Spółdzielczy  w  Kamiennej  Górze  z 
siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11, 58‐400 Kamienna Góra, zarejestrowany w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem  KRS  0000072140,  NIP  6140102152,  REGON  000509940,  telefon:  75 754  67  00,  email: 
sekretariat@bskamgora.pl, zwany dalej „Bankiem”.  

2) kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych    we  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem 
Pani/Pana danych jest możliwy drogą elektroniczną na adres:  iod@bskamgora.pl  lub pisemnie (na 
adres siedziby Banku). 

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.  
Bank  Spółdzielczy  w  Kamiennej  Górze  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.  
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. 

4) Państwa  dane  zgromadzone  w  obecnym  procesie  rekrutacyjnym  będą  przechowywane  do 
zakończenia procesu rekrutacji.  
W  przypadku  wyrażonej  przez  Państwa  zgody  na  wykorzystywane  danych  osobowych  dla  celów 
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.  

5) 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. 

6) 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. 

7) 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; 

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

9) 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; 

10) 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)

 

 


