Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych w ramach aplikacji
Zgodnie z artykułem 221 ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany podać
swoje konkretne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania,
(adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia („Dane
Osobowe”), w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

WAŻNE! Dodatkowe dane osobowe
W przesyłanym przez Ciebie CV możesz chcieć przekazać nam dobrowolnie dodatkowe
informacje o sobie, co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na
podstawie Kodeksu pracy („Dodatkowe Dane Osobowe”). W takiej sytuacji, w celu umożliwienia
nam przetwarzania takich danych zgodnie z prawem, jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej
zgody.
Z tego względu, jeżeli chcesz przekazać nam swoje CV zawierające również Dodatkowe Dane
Osobowe, konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych
zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych (również Dodatkowych Danych
Osobowych dla tych samych celów i przez ten same podmiot, co w przypadku Danych
Osobowych).
Nie masz obowiązku przekazywania nam Dodatkowych Danych Osobowych i Twoja zgoda
udzielana jest przez Ciebie dobrowolnie. Jeżeli nie chcesz udzielić takiej zgody w odniesieniu do
Dodatkowych Danych Osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.

Kandydaci na staż/umowy cywilno-prawne
Zakres danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacyjnym jest tożsamy z zakresem
kandydatów ubiegających się pracę, jednakże podanie tych danych jest wymogiem umownym i
konieczne jest udzielenie odrębnej zgody na przetwarzanie ich w procesie rekrutacyjnym, jak
również na dalszym etapie, w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej. (Art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Zgoda ta dotyczy również przekazania i przetwarzania dodatkowych danych osobowych, czyli
danych, które wykraczają poza zakres konkretnych danych będących podstawą do wzięcia
udziału w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez nasz podmiot.

Cele przetwarzania i administrator danych
Dane osobowe, które podajesz w formularzu aplikacyjnym, w tym zawarte w przesyłanym nam
CV, będą przetwarzane przez Pekao Investment Banking S.A. prowadzącą procesy rekrutacyjne,
w związku z którymi aplikujesz, działającą w charakterze administratora danych, w celu
przeprowadzenia oceny profilu kandydata i jego zgodności z ofertą pracy, w związku z którą
aplikujesz.
Pekao Investment Banking jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada
siedzibę w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

Przyszłe rekrutacje
Dodatkowo, pod warunkiem udzielenia przez Ciebie oddzielnej i dobrowolnej zgody (Zgoda nr 3),
dane te mogą być przetwarzane również
w celach dotyczących przyszłych procesów

rekrutacyjnych, w tym w celu otrzymywania od Pekao Investment Banking S.A. ofert pracy oraz
powiązanej komunikacji o przyszłych możliwościach zatrudnienia lub możliwościach odbycia
stażu/praktyk. (Art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Podmioty przetwarzające dane osobowe oraz inni odbiorcy danych
Poza administratorem opisanym powyżej, Dane Osobowe mogą być przetwarzane także przez
następujący podmiot, działający w charakterze podmiotu przetwarzającego:


Bank Pekao S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa

Dane Osobowe będą dostępne dla następujących odbiorców (kategorii odbiorców) danych:




personel działu HR
personel działów merytorycznych zaangażowanych w proces rekrutacji
administratorzy systemów informatycznych

Dane Osobowe mogą być ujawnione również właściwym organom władzy publicznej
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zabezpieczenie danych
Będziemy, jako administrator i podmioty przetwarzające chronić Twoje Dane Osobowe poprzez
zastosowanie odpowiednich środków (technicznych i organizacyjnych) w celu zapewnienia
poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania
nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania
naruszeniu ochrony danych zgodnie z wytycznymi Pekao Investment Banking S.A., politykami
oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Okres retencji danych
Dane Osobowe będą przechowywane w systemie przez okres trwania procesu rekrutacyjnego
oraz przez dodatkowy rok po zakończeniu tego procesu. Po upływie powyższego okresu, Dane
Osobowe zostaną usunięte, o ile nie zdecydujesz inaczej.

Twoje prawa
Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich Danych Osobowych, ich poprawienia
lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem
przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych oraz wycofania Twojej zgody w
każdym czasie.
Masz możliwość zawnioskowania o powyższe, jak również złożenia sprzeciwu względem
przetwarzania danych, wniosku o przeniesienie danych czy kontaktu z administratorami systemu
poprzez wysłanie wniosku w wiadomości e-mail na adres: DaneOsobowe@pekaoib.pl
Posiadasz również prawo złożenia skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych.
Możesz również zdecydować się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jednakże w
takiej sytuacji Twoja aplikacja będzie musiała być wyłączona z procesu rekrutacyjnego. Tak samo
będzie w przypadku zawnioskowania przez Ciebie w przyszłości o sprostowanie bądź usunięcie
Twoich danych w toku procesu rekrutacyjnego.

