
Obowiązek informacyjny 

w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy 

w Banku Spółdzielczego w Płońsku 

 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, zwanym dalej ,,RODO”, Bank 

Spółdzielczy w Płońsku przekazuje poniższe informacje: 

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Płońsku z siedzibą 

w Płońsku, ul. Płocka 28, 09 - 100 Płońsk wpisany przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049877, REGON: 

000508945, NIP: 567-00-05-918 (dalej ,,Bank”). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/i 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: 

iod@bsplonsk.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.  

3) Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody w celu 

przeprowadzenia rekrutacji na określone stanowisko pracy oraz ewentualnie przyszłych 

rekrutacji prowadzonych przez Bank (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). 

4) Dane na etapie rekrutacji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

5) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6) Dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na 

określone stanowisko oraz ewentualnie poddane dalszemu przechowywaniu dla potrzeb 

przyszłych rekrutacji (zgodnie z udzieloną zgodą). 

7) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do jej 

wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

9) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

10) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego niezbędne. 

11) Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddane profilowaniu.  

 

 

Administrator – Bank Spółdzielczy w Płońsku 
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