
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

DLA KANDYDATÓW DO PRACY 

 

Realizując nasze obowiązki nakładane art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) związane z ochroną 

danych osobowych informujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z 

przetwarzaniem Pana/Pani danych: 

 Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest: Bank Spółdzielczy 

w Ruścu, ul. Wieluńska 42, 97-438 Rusiec, tel.: 43 6766054, e-mail : 

sekretariat@bsrusiec.pl 

 Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem  Pani/Pana danych 

osobowych,  w razie takiej koniczności można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych 

drogą pocztową: Inspektor Ochrony Danych, Bank Spółdzielczy w Ruścu, ul. Wieluńska 

42, 97-438 Rusiec, drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres: 

iod@bsrusiec.pl 

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celach: 

1) Przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu ewentualnego nawiązania stosunku pracy 

albo cywilnoprawnego stosunku zatrudnienia, 

2) Wykonywania przez Administratora wszelkich obowiązków wynikających dla niego 

jako podmiotu rekrutującego do pracy z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym w szczególności z przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych, 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

3) Uzyskania kontaktu z Panią/Panem przez Administratora w sprawach związanych                    

z procesem rekrutacji przez środki teleinformatyczne, 

4) Archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu, 

zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów, 

5) W celach innych niż opisane wyżej objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana 

zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

6) W celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących 

wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub 

prawa polskiego.   



 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty współpracujące                    

z Administratorem: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie procesów rekrutacyjnych, 

spraw kadrowo-płacowych, podmioty z zakresu obsługa systemów i oprogramowania 

informatycznego, firmy ochroniarskie, podmioty powiązane korporacyjnie, albo 

personalnie, albo poprzez wspólnie prowadzoną z Administratorem działalność. 

 Informujemy, że zgodnie z przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,                

a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani/Pan w zakresie danych 

przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

 

 

 


