KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZATRUDNIENIEM W NORDEA BANK
Abp S.A. Oddział w Polsce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm., dalej jako:
RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nordea Bank Abp działająca w Polsce przez
swój Oddział z siedzibą przy ul. Aleja Edwarda Rydza Śmigłego 20, 93-281 Łódź, zwana dalej spółką.
2. Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Esa Kainulainen dostępny pod
adresem e-mail: dataprotectionoffice@nordea.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w
Nordea Bank Abp. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia
zakończenia procesu rekrutacji, na który złożona została aplikacja.
W przypadku złożenia aplikacji do naszej bazy danych kandydatów, Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez sześć miesięcy, po czym zostaną automatycznie usunięte, chyba że
zdecyduje się Pan/Pani odnowić swoją aplikację. Przez upływem sześciu miesięcy otrzyma Pan/Pani
przypomnienie e-mail z zapytaniem o wolę odnowienia aplikacji.
W przypadku powiadomień e-mail o nowych stanowiskach za pośrednictwem naszego Agenta
pracy przesyłane dane osobowe są przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji usługi.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, 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
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Nie podanie danych osobowych niezbędnych do
przeprowadzenia procesu rekrutacji w szczególności danych osobowych określonych w art. 221§ 1.
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05) spowoduje, że
aplikacja postanie pozostawione bez rozpoznania przez Administratora.
9.

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

Powyższe uprawnienia wskazane w punktach 6 i 7 mogą być realizowane w każdym czasie poprzez
złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie osobiście bądź wysyłając korespondencję na adres
Administratora działającego przez swój oddziału - ul. Aleja Edwarda Rydza Śmigłego 20, 93-281 Łódź
lub na adres e-mail: dataprotectionoffice@nordea.com
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