Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
(dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną Danych.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się kontaktować?
Administratorem Pani/Pana Danych jest Bank Zachodni WBK S.A. (dalej jako: „Bank”), z którym można skontaktować się:



pisemnie, kierując korespondencję na adres: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław
e-mailowo, pod adresem: ZIP@bzwbk.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.bzwbk.pl

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować kierując korespondencję pod adres: Bank Zachodni WBK S.A.,
adres: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” oraz e-mailowo, pod adresem:
ZIP@bzwbk.pl .

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich przetwarzania?
Przetwarzamy Pani/Pana Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie
Pani/Pana Danych odbywać będzie się:
a.

W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych w określonych celach (np. przesyłanie danych w ramach Grupy BZ WBK). Bank
jest uprawniony do przetwarzania tych Danych na podstawie takiej zgody.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do
czasu wycofania zgody.

b.

Do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
Jako administrator Pani/Pana Danych w ramach procesu rekrutacji podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom ustawowym
wynikającym z regulacji przepisów o ochronie danych osobowych itp.
O ile będzie to konieczne Państwa Dane będą przetwarzane w celu realizacji wymogów nakładanych przez wyżej wskazane regulacje, np. w
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z innych ustaw. Przedmiotowy proces rekrutacji
będzie dotyczył osób ubiegających się o zatrudnienie w ramach stosunku pracy opartego na regulacji prawa pracy, jak i w odniesieniu do
umowy cywilnoprawnej, umowy o dzieło oraz/lub umowy zawartej z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

c.

Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy Dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady
tego obejmują: wewnętrzne cele administracyjne Banku, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

3. Komu możemy przekazywać Dane?
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji procesu rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami Pani/Pana mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Banku, inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana
danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty należące do Grupy Banku Zachodniego WBK*. Przekazane dane mogą być
również udostępniane współpracującym z Bankiem placówkom partnerskim oraz innym podmiotom realizującym działania w imieniu i na rzecz
Banku na mocy odrębnych umów.
*Grupa Banku Zachodniego WBK oznacza Bank Zachodni WBK S.A. oraz podmioty powiązane kapitałowo, w tym również podmioty utworzone w
przyszłości. Lista podmiotów na stronie www.bzwbk.pl.

Ponadto Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku i ich upoważnionym pracownikom, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku oraz pod warunkiem
zachowania tajemnicy bankowej, zawodowej i ubezpieczeniowej.
Dostęp do Danych jest przekazywany do tych odbiorców danych, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań
umownych oraz prawnych.
4. Czy Pani/Pana Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych
do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody.
5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana Dane?
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji, tj. do czasu jego zakończenia (w przypadku udzielonej jednorazowej
zgody na uczestnictwo w jednej rekrutacji) lub przez okres retencji, tj. 3 lat;

przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń.
6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu, aby Dane były adekwatnie chronione?
Ma Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do swoich Danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania Danych lub do ich usunięcia;

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo - w dowolnym momencie - do wycofania udzielonej
wcześniej zgody na przetwarzanie Danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z przyczyn związanych z Pani/Pan szczególną sytuacją, gdy Bank
przetwarza Dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania;

żądania przeniesienia Danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody.
Przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku Pani/Pana Danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego i przesłaniu takich Danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Banku;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
Pani/Pana Danych narusza przepisy RODO.
7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane?
W ramach naszych relacji jest Pani/Pan zobowiązany do podania wszelkich danych osobowych niezbędnych dla realizacji naszych obowiązków
wynikających z obowiązującego procesu rekrutacji. Podanie wskazanych w formularzu aplikacyjnym danych ma charakter dobrowolny.
Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji, tj. kandydowania na
określone stanowisko.
8. Źródło pochodzenia Pani/Pana Danych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana Dane i jakie są ich kategorie?
Większość przetwarzanych przez Bank Danych pochodzi bezpośrednio od kandydatów. Bank przetwarza także pewne kategorie Danych takie jak:
dane identyfikujące kandydata, dane kontaktowe, dane socjo-demograficzne (np. dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia,
wykształcenia). Dane takie mogą pochodzić m.in.: od pracownika Banku, przekazującego dane (życiorys) kandydata w ramach programu
wewnętrznych poleceń pracowniczych.
9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na profilowaniu dla ustanawiania i bieżącej obsługi
procesu rekrutacji.
W przypadku, gdy będziemy realizować działania w indywidualnych przypadkach przy użyciu powyższych procedur, każdorazowo zostanie
Pani/Pan o tym fakcie poinformowany, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa.

