
 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 ( dalej: RODO): 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – 

Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 1a  

44-230 Czerwionka – Leszczyny, strona: www.skokzr.pl, tel. 32 43 29 400  

2. Informujemy również , że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym   kontakt 

jest możliwy pod  adresem : inspektor@skokzr.pl nr tel. 32 43 29 400 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji . na stanowisko, na które aplikuje Pan/Pani, przez okres niezbędny  do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, do momentu przyjęcia lub 

odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, na podstawie Kodeksu pracy oraz 

art. 6 ust.1 lit.c RODO 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym  podmiotom 

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

międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w 

zakresie danych osobowych jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  Brak zgodny na 

przetwarzanie będzie skutkować brakiem uwzględniania Pana/Pani danych w procesie 

rekrutacyjnym. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

zautomatyzowanego profilowania. Jednakże SKOK może dokonać profilowania przez 

pracowników w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną na wybrane stanowisko.  

10. Dane osobowe są zbierane od osoby, której dane dotyczą – tzn. tylko od Pana/Pani. 
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