
 

 
 

 

Obowiązek informacyjny  

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Cycowie 

dla pracowników i kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 

maja 2016 r.)) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Cycowie, z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 14, 

21-070 Cyców; 

2. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych pod adresem e-mail: iod@bscycow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby tj.: Bank Spółdzielczy w Cycowie,               

ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

a) w przypadku kandydatów do pracy  

− podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, tj. w celu realizacji procesu rekrutacji pracowników (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. 

b) Rozporządzenia), 

− realizacji przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. 

a) Rozporządzenia), 

− dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli dotyczą one procesu rekrutacji pracowników (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 

b) w przypadku pracowników  

− współpracy Pani/ Pana i Banku w ramach świadczenia pracy na rzecz Banku, w szczególności dla celów realizacji umowy o 

pracę zawartej z Bankiem, w tym takich celów jak ocena i szkolenie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych, 

zarządzania podróżami służbowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), 

− wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na 

podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt 

osobowych pracownika), księgowych i podatkowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń 

społecznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 

− dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 

− wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego 

Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 

− zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy, majątku, pracowników i danych osobowych pracowników i klientów, np. poprzez 

monitoring (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 

− w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny 

zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (podstawa prawna: art. 9 

ust. 2 Rozporządzenia). 

4. Bank będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników: 

− dane identyfikacyjne, takie jak: imię (imiona) i nazwisko, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, nr PESEL; 

− dane kontaktowe, takie jak: adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, email, numer telefonu;  

− dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego przebiegu edukacji i pracy zawodowej; 

− dane dotyczące stanu zdrowia;  

− inne dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub ustawach szczegółowych jeżeli ich podanie jest konieczne do wzięcia 

udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. 

Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraża Pani/Pan 

wysyłając/zostawiając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne (CV) –  ich podanie nie ma wpływu na udział w rekrutacji. 

W przypadku zawarcia umowy zatrudnienia Bank będzie przetwarzał poza ww. kategoriami danych osobowych dodatkowo: 

− dane finansowe, takie jak: numer rachunku bankowego, wynagrodzenie; 

− dane dotyczące członków najbliższej rodziny (np. imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL), stanu cywilnego; 

− dane kontaktowe w razie nagłego wypadku; 

Bank może przetwarzać również dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa. 

Szczególne dane osobowe Bank przetwarza wyłącznie, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków jako pracodawcy. Bank 

przetwarza w szczególności takie dane, jak: 

− stopień niepełnosprawności (dofinansowanie z PFRON, ustalenie uprawnień pracownika); 

− dane o stanie zdrowia związane z Medycyną Pracy (np. wada wzroku); 

− dane członków rodziny pracownika (np. w celu zgłoszenia członka rodziny do ZUS). 

Monitoring 

Bank przetwarza dane osobowe pozyskane z monitoringu. Pani/Pana wizerunek może być przetwarzany w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia).  

Bank może ponadto monitorować pocztę elektroniczną, telefony, sieć i inny ruch telekomunikacyjny, w szczególności rejestrować i 

monitorować, jak pracownik korzysta z systemów informatycznych i sieci Banku.  

Bank robi to tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, gdy jest to konieczne i uzasadnione, aby zapewnić bezpieczeństwo 

pracowników, ochronę mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bank na szkodę, 
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organizację pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Szczegółowe zapisy dotyczące 

monitoringu zawiera Regulamin Pracy Banku Spółdzielczego w Cycowie.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym 

odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: 

− podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa do odbioru Pani/Pana danych osobowych (np. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy sądowe, komornicy, policja, organy 

nadzorcze nad Bankiem, np. KNF, UOKiK), 

− podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odrębnych zgód udzielonych takim podmiotom, np. 

zakłady ubezpieczeń w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia, 

− dostawcy usług, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Bankiem umowy, np. usługi IT  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:  

− w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu 

zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego zawarciem z Panią/Panem umowy, a po tym czasie dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami Kodeksu cywilnego; 

− w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu 

wycofania tej zgody; 

− w zakresie realizacji umowy o pracę, w ramach której i w związku z którą Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane, przez 

okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu 

przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego; 

− w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, przez okres do czasu 

wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia 

przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

− w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją 

zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy) – przez okresy 

wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank. 

7. 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, przy czym: 

− nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Bank jest zobowiązany na podstawie 

przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub 

w celach niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 

− administrator nie zrealizuje Pani/Pana prawa jeżeli jest to technicznie niemożliwe, sprzeczne z przepisami prawa lub istnieją 

ważne prawnie uzasadnione podstawy. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak 

możliwości realizacji przez Bank celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od 

Pani /Pana pozyskane, w tym m.in. brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz brak możliwości zawarcia i realizacji 

umowy z Bankiem; 

10. W procesie rekrutacji oraz współpracy Bank nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji  i 

profilowania.  

11. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są dokumenty/formularze otrzymane bezpośrednio od Pani/Pana w procesie 

rekrutacji oraz po nawiązaniu stosunku pracy (np. CV, formularz rekrutacyjny). 

  
Administrator – Bank Spółdzielczy w Cycowie 

 
Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy rozpatrywali Pani/Pana kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie zgody w 

tym zakresie, poprzez dodanie w CV (lub zaznaczenie poniżej) dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej treści: 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez 

Bank Spółdzielczy w Cycowie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych 6 miesięcy.  

 

 

 

  
………………………………………….……………………………………….. 
 data i czytelny podpis Pracownika/Kandydata do pracy 

 


