KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB
NORDEA BANK AB S.A. Oddział w Polsce

ZAINTERESOWANYCH ZATRUDNIENIEM

W

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 AB S.A. Oddział w Polsce z siedzią przy ul.
Aleja Edwarda Rydza Śmiglego 20, 93-281 Łodź, zwana dalej spółką;
2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pani Ellen Pløger (email: ellen.ploger@nordea.com);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w Nordea Bank
AB S.A. Oddział w Polsce. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia procedury
rekrutacyjnej, na która złożona została aplikacja. W przypadku wyrażenie zgody na udział w kolejnych procesach
rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
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. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.”
Powyższe uprawnienia mogą być realizowane w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia
na piśmie: osobiście bądź wysyłając korespondencję na adres siedziby Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce,
Aleja Edwarda Rydza Śmiglego 20, 93-281 Łodź.

