KLAUZULA INFORMACYJNA

PRIVACY NOTICE

1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych przetwarzanych w ramach
procesu rekrutacji jest Aion Bank SA/NV
spółką z siedzibą w Brukseli, Belgia adres
Avenue de la Toison d'Or - Guldenvlieslaan
26/28, 1050 Brussels, zarejestrowaną w
Crossroads bank of Enterprises pod
numerem 403.199.30 00-344

1. The controller of your personal data
processed as part of the recruitment
process
is
AION
BANK
SA/NV
incorporated under the laws of Belgium
whose registered office is located at
Avenue de la Toison d'Or - Guldenvlieslaan
26/28, 1050 Brussels, registered with the
Crossroads bank of Enterprises under
number 403.199.3

2. Z Administratorem można kontaktować
się:
a. listownie Aion SA, Avenue de la Toison
d’Or 26/28, 1050 Bruksela oraz ul. Dobra
40, 00-344 Warszawa
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem privacy@aion.eu

2. You can contact controller:
a. by letter Avenue de la Toison d’Or 26/28,
1050 Bruksela oraz ul. Dobra 40, 00-344
Warszawa,
b. via email at privacy@aion.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 3. Your personal data will be processed for
będą w następujących celach:
the following purposes:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji: –
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. b) RODO*, – w zakresie danych
innych niż wskazane w przepisach prawa
pracy podstawą prawną przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. Pani/Pana
zgoda, która może być w każdym czasie
odwołana
[dotyczy
kandydata
na
pracownika],

a. carries out the recruitment process: - the
legal basis for processing is art. 6 par. 1 lit.
b) of the GDPR *, - in the scope of data
other than indicated in the labor law, the
legal basis for processing is art. 6 par. 1 lit.
a) of the GDPR *, i.e. your consent, which
may be revoked at any time [applies to the
candidate for an employee],

b. realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora, jakim jest ochrona
przed roszczeniami lub dochodzenie
roszczeń – podstawą prawną przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*,

b. achieving the objectives arising from
legitimate interests pursued by the
controller, which is protection against claims
or redress - the legal basis for processing is
art. 6 par. 1 lit. f) of the GDPR *,

4. Dane osobowe będą przetwarzane
również w kolejnych procesach rekrutacji,
jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która
może być w każdym czasie odwołana.
Podstawą prawną przetwarzania będzie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO*.

4. If you give consent, personal data will
also
be
processed
in subsequent
recruitment processes. Such consent may
be revoked at any time. The legal basis for
processing will be Art. 6 par. 1 lit. a) of the
GDPR *.

5. Jeśli w przesłanych do Administratora
dokumentach zawarte będą dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO** (dane
osobowe
należące do szczególnych

5. If the documents sent to the controller
contain data referred to in art. 9 par. 1 of
the GDPR ** (personal data belonging to
special categories, e.g. data about your

kategorii, np. dane o Pani/Pana zdrowiu, o
poglądach politycznych, przekonaniach
religijnych
lub
światopoglądowych**),
konieczna będzie Pani/Pana wyraźna
zgoda na ich przetwarzanie, która może
być w każdym czasie odwołana.

health, political views, religious or beliefs
**), we will need your explicit consent for
their processing, such consent may be
revoked at any time.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu
na
zgodność
z
prawem
przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. You have the right to revoke your
consent at any time without affecting the
lawfulness of the processing that was
carried out on the basis of consent before
its withdrawal.

7. Odbiorcami przetwarzanych danych
osobowych
będą
podwykonawcy
Administratora oraz podmioty uprawnione
do otrzymania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa takie jak np.
policja, prokuratura, sąd, a także podmioty
powiązane z Administratorem, wchodzące
w skład grupy przedsiębiorstw, do której
należy Administrator, w zakresie, w jakim
dane osobowe są przetwarzane dla
wewnętrznych celów administracyjnych tej
grupy przedsiębiorstw.

7. The recipients of personal data
processed
will
be
the
controller`s
subcontractors and other entities authorized
to receive personal data on the basis of
legal provisions, such as e.g. the police,
prosecutor's office, court, as well as entities
associated with the controller, which are
part of the group of enterprises to which the
controller belongs, in the scope which
personal data is processed for internal
administrative purposes of this group of
companies.

8. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres 6 miesięcy od momentu
zakończenia obecnego procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów
przyszłych procesów rekrutacji, Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane przez
okres 12 miesięcy, chyba że zgoda zostanie
wcześniej odwołana.

8. Personal data will be stored for a period
of 6 months from the end of the current
recruitment process. If you give a consent
to the processing of personal data for the
purposes of future recruitment processes,
your personal data will be processed for a
period of 12 months, unless the consent will
be revoked earlier.

9. Przysługują Pani/Panu następujące
prawa: a) prawo dostępu do swoich danych
oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych,
jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; c) prawo
do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu
Aby skorzystać ze swoich praw należy
skontaktować się z Administratorem za
pośrednictwem poczty e-mail lub poczty
tradycyjnej
pisząc
na
adres
korespondencyjny
Administratora.
W
korespondencji należy podać co najmniej
imię i nazwisko oraz numer telefon lub

9. You have the following rights: a) the right
of access to your data and to obtain a copy
of them; b) the right of rectification of your
data, if they are inaccurate or not
up-to-date, as well as the right of erasure of
personal data in case where data
processing is not carried out for the
purpose of compliance with a legal
obligation or in the exercise of official
authority; c) the right to obtain the
restriction of or to object to data processing.
To exercise your rights, please contact the
controller via e-mail or traditional mail by
writing to the controller's correspondence
address. All correspondence should include
at least the first and last name as well as
the telephone number or e-mail address.

adres e-mail.
10.
Przysługuje
Pani/Panu
prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa).

10. You have the right to lodge a complaint
to the President of the Personal Data Office
(to the address of the Personal Data
Protection Office – Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warsaw,
Poland).

11. Podanie danych osobowych jest
niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podanie
innych danych osobowych niż wskazane w
przepisach prawa pracy, w tym podanie
danych osobowych szczególnych kategorii
danych osobowych**, jest dobrowolne.

11. Providing personal data is necessary to
carry out the recruitment process. Providing
personal data other than those specified in
labor law, including providing personal data
of special categories of personal data **, is
voluntary.

12. Dane osobowe przetwarzane przez
Administratora mogą być przekazywane do
państwa trzeciego znajdującego się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym
(„EOG”). W takim przypadku przekazanie
danych będzie następowało w sposób
zapewniający
poziom
bezpieczeństwa
Pani/Pana danych osobowych nie niższy
niż
zagwarantowany
na
podstawie
przepisów obowiązujących w krajach
należących do EOG, w tym na podstawie
RODO*. Może Pani/Pan uzyskać kopię
danych osobowych przekazywanych do
państw
trzecich
kontaktując
się
z
Administratorem w sposób wskazany w pkt
2.

12. Personal data processed by the
controller may be transferred to a third
country outside the European Economic
Area ("EEA"). In this case, the transfer of
data will take place in a way that ensures
the level of security of your personal data
not lower than guaranteed on the basis of
provisions in force in EEA countries,
including on the basis of the GDPR *. You
can obtain a copy of personal data
transferred to third countries by contacting
the controller in the manner indicated in
point 2.

13. Przetwarzanie danych nie obejmuje 13. Data processing does not include
zautomatyzowanego
podejmowania automated decision making, including
decyzji, w tym profilowania.
profiling.

*Rozporządzenie
Parlamentu * Regulation (EU) 2016/679 of the
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 European Parliament and of the Council of
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 27 April 2016 on the protection of natural

fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych
osobowych
i
w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (także jako
„RODO”)

persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of
such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation, “GDPR”)

**szczególne kategorie danych osobowych
– dane osobowe ujawniające pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność́ do związków zawodowych,
dane genetyczne, dane biometryczne w
celu
jednoznacznego
zidentyfikowania
osoby fizycznej lub dane dotyczące
zdrowia,
seksualności
lub
orientacji
seksualnej

** special categories of personal data personal data revealing racial or ethnic
origin, political views, religious or beliefs,
trade union membership, genetic data,
biometric data to uniquely identify a natural
person or data on health, sexuality or
sexual orientation

