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SZANOWNI PAŃSTWO 

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu  informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących 

Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu z siedzibą w 

Czarnym Dunajcu ul. Rynek 19, 34-470 Czarny Dunajec, którego akta rejestrowe są przechowywane w 

Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000136330, NIP 7350012295, 

REGON 000499650 (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”).  

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 18-26-130-81, drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@bsczarnydunajec.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1.  

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych, okres i podstawa prawna ich przetwarzania: 

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w następujących celu przeprowadzenia rekrutacji oraz 

przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy Banku. 

 

2) Archiwizacja danych kandydatów na pracowników przez okres 3 lat od daty złożenia dokumentów. 

 

Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5 ust.2, art. 6 ust. 1 lit. 

f), art. 17 ust. 3 lit. b) lub e), art.18 ust 2, art. 21 ust.1 zdanie ostatnie RODO. 

 

4. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych. 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych, tj. podmiotami, którym Bank może ujawnić Państwa dane są m. in.: 

Podmiot z którym Bank współpracuje w zakresie obsługi prawnej lub dochodzenia roszczeń , w tym w 

szczególności kancelarie prawne. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą. 

 

1) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
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c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

 

2) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

3) Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się  z naruszeniem przepisów RODO”, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych. 

4)  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Bankiem. Podanie danych ma 

charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i 

realizacji umowy. 

 

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń ani kontaktu 

w tej sprawy z Bankiem. 

 

Zarząd Banku 

 

 


