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Klauzula informacyjna Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu  

Administratora danych osobowych 

dla kandydatów do pracy (staż, praktyki) 

 

Na podstawie 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, dalej: Rozporządzenie) Nicolaus 

Bank Spółdzielczy w Toruniu przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator 

danych 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu (Bank) 
ul. Lelewela 33,  
87-100 Toruń 

Dane kontaktowe 

Administratora 

Z Administratorem można się skontaktować: 

• osobiście,  

• poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@nicolausbank.pl  

• telefonicznie: 56 639 95 00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)   

• pisemnie: ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować  

• pisemnie na adres Administratora 

• elektronicznie, e-mail: iodo@nicolausbank.pl   

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

Kategorie danych Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

     - dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, stanowisko służbowe) 

     - dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), 

     - dane dotyczące działalności zawodowej (np. dane dotyczące historii zatrudnienia, 

       wykształcenia, szkoleń i posiadanych kwalifikacji), 

     - wizerunek twarzy utrwalony na zdjęciu, 

     - dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania). 

 

Bank może przetwarzać dane osobowe wykraczające poza katalog danych wskazany w 

kodeksie pracy. 

Źródło danych  Pani/ Pana dane Bank pozyskuje: 

     -  bezpośrednio od Pani/Pana; 

      - z innych źródeł np. portali ogłoszeniowych. 

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania  

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 

1) realizacji procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji oraz w zakresie 

przetwarzania danych osobowych wykraczających poza katalog danych 

wskazanych w Kodeksie pracy, 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana 

zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacji przez Bank 

obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy, 

2) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, 

3) zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank 
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na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia. 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane  

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe: 

- do czasu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia 

otrzymania przez Bank dokumentów aplikacyjnych; 

- w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, do czasu zawarcia 

umowy; 

- przez okres 6 miesięcy od daty otrzymania przez Bank dokumentów aplikacyjnych lub 

do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych; 

- przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Bank jako administratora danych, z uwzględnieniem okresów 

przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa. 

Odbiorcy danych 
W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane 

przez Bank podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi w 

obszarze teleinformatycznym lub technicznym, usługi prawne lub doradcze, innym 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku. 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

- sprostowania danych osobowych; 

- usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym); 

- ograniczenia przetwarzania. 

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Państwu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia 

i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz dane te są 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany – przysługuje Państwu także prawo do 

przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Państwa 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego (mogą Państwo przesłać te dane innemu 

administratorowi danych). 

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Przekazywanie 

danych do 

państwa trzeciego 

lub organizacji 

międzynarodowej 

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

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 
Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji. 
 


