INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
Kto jest Administratorem Twoich danych
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia 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”), uprzejmie informuję, że administratorem Twoich danych osobowych
jest ING Business Shared Services B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, ul.
Konduktorska 35, 40-155 Katowice, kontakt: DPO.TechPL@ing.com.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane
a. Twoje dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacyjnego, w tym: imię (imiona)
i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane niezbędne do zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa będą przez nas
przetwarzane – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu
Pracy;
b. Pozostałe Twoje dane osobowe (niewymienione w punkcie a) powyżej) przekazane nam
w CV lub liście motywacyjnym są przetwarzane na podstawie Twojej zgody –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby innych rekrutacji są przetwarzane
na podstawie Twojej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
d. Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań
koniecznych do zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy
zlecenie, umowy o świadczenie usług) oraz dane niezbędne do spełnienia ciążącego na
Administratorze obowiązku prawnego w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
będą przez nas przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO;
e. Twoje dane osobowe w wymienionym wyżej zakresie mogą być przez nas przetwarzane
również w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi
roszczeniami. Dane w tym celu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO,
a nasz prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu istnienia, dochodzeniu i egzekucji
ewentualnych roszczeń oraz obronie przez roszczeniami w postępowaniu przed sądami i
innymi organami państwowymi.
f. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przez nas przetwarzane w celu
weryfikacji naszych zobowiązań umownych wobec agencji rekrutacyjnych oraz na
potrzeby zapobiegania nadużyciom w odniesieniu do wewnętrznego programu
polecającego kandydatów do pracy (Rekomendujesz=Zyskujesz). Dane w tym celu będą
przez nas przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, a nasz prawnie uzasadniony
interes polega na konieczności weryfikowania rozliczeń z agencjami rekrutacyjnymi lub z
innymi polecającymi kandydatów do pracy oraz konieczności przeciwdziałania
nadużyciom finansowym oraz utracie wizerunku.
Kto jest odbiorcą Twoich danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest
konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie
wskazanych przez Ciebie.

Twoje dane mogą również zostać przekazane do innych podmiotów z Grupy ING (podmiotów
powiązanych kapitałowo lub osobowo z ING Groep N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia).
Twoje dane w niezbędnym zakresie mogą zostać również przekazane podmiotom trzecim
współpracujący z nami (zlokalizowanym w obrębie EOG), w szczególności w celu realizacji procesu
zatrudnienia (np. w związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich lub uzyskania
niezbędnych zezwoleń w przypadku zatrudniania cudzoziemców).
Jak długo przechowujemy Twoje dane
Twoje dane osobowe będą przechowywane:
a. przez czas trwania procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż 3 miesiące od momentu
jego zakończenia; Po tym czasie Twoje dane osobowe (CV) zostaną automatycznie
usunięte z naszej bazy danych, chyba że Twoje dane osobowe są niezbędne w celu
dochodzenia i egzekucji roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w takim
wypadku Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż do zakończenia sporu lub
upływu okresu przedawnienia, o ile nie mamy innej podstawy do ich przechowywania;
b. przez okres 12 m-cy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Zachowamy Twoje imię,
nazwisko oraz adres e-mail w celu weryfikacji wynikającej z naszych zobowiązań
umownych wobec agencji rekrutacyjnych oraz w celu zapobiegania nadużyciom w
odniesieniu do wewnętrznego programu polecającego kandydatów do pracy
(Rekomendujesz=Zyskujesz);
c. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział również w innych rekrutacjach - przez
okres nie dłuższy niż 1 rok lub do czasu odwołania przez Ciebie zgody;
d. w przypadku zawarcia umowy - przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa
pracy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Skąd pozyskujemy Twoje dane
Źródłem Twoich danych osobowych są złożone przez Ciebie lub podmiot do tego upoważniony
dokumenty rekrutacyjne.
Jakie masz prawa
W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych
jest konieczne dla celów związanych z rekrutacją i z podjęciem współpracy.
Informujemy, iż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie są
profilowane.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych
możesz się skontaktować z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w imieniu
Administratora – Dagmarą Adamczyk. pod adresem e-mail: DPO.TechPL@ing.com lub listownie
na adres siedziby Administratora.

