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INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych, 

zwane dalej: Rozporządzeniem) Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy jako Administrator danych 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji: 

 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6, 87-

800 Włocławek, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000065723, NIP 889-00-02-527, REGON 000495065, tel.+48 54 231 00 85, email: kdbs@kdbs.com.pl, strona 

internetowa Banku: www.kdbs.com.pl,  zwany dalej „Bankiem” lub „Administratorem”. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, 

ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek, adres poczty elektronicznej: iod@kdbs.com.pl. 

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej Banku www.kdbs.com.pl w 

zakładce „RODO”.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i 

ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych. 

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:  

1) przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko podane w ogłoszeniu, zwane dalej 

„Stanowiskiem pracy” - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 

1 lit. c Rozporządzenia;  

2) innych celach związanych z procesem rekrutacji i selekcji a wynikających z udzielonych zgód - podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby której dane dotyczą, tj. art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 

 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia przez Bank procesu rekrutacji i 

selekcji na Stanowisko pracy.   

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody są one przetwarzane przez okres wskazany w 

złożonym oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie dłużej niż do czasu 

cofnięcia zgody. 

 

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane: 

1) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych np. obsługującym systemy informatyczne lub 

udostępniającym narzędzia informatyczne a także innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

2) podmiotom świadczącym m.in: usługi pocztowe, usługi prawne. 

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

VII. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 22
1
 Kodeksu pracy) a także 

warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji. Konsekwencją niepodania wymaganych danych 

osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji i selekcji.   

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 


