
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych  Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”). 

Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, 
telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA 
– Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa 
 
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z 
którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub 
pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 
1008, 00-844 Warszawa. 
 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
 
Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może 

skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów 

komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 

801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 

53/57, 00-844 Warszawa. 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

W związku z korzystaniem z aplikacji Preboardingowej / Improver, Pani/Pana dane 
osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach: 
 

• wykonywania czynności związanych z analizą wykorzystania funkcjonalności 

aplikacji i wsparcia procesu rekrutacji i potwierdzenia poszerzenia wiedzy oraz 

zapoznania się z informacjami o przyszłym pracodawcy oraz rozwoju kompetencji 

koniecznych na stanowisku pracy - podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.   

• związanych z korzystaniem z aplikacji Preboardingowej / Improver polegających na 

zapewnieniu Pani/Pana możliwości korzystania z aplikacji Preboardingowej / 

Improver oraz tworzenia z niej raportów – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, 

• realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w 
szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie 
oszustwom i przestępstwom gospodarczym - – podstawą prawną przetwarzania 
jest prawnie uzasadniony interes Banku. 

 
Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celach i zakresie wskazanych w 

udzielonej przez Panią/Pana zgodzie.  

Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Banku (np. podmiotom świadczącym usługi ochrony fizycznej oraz usługi 
wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
 
Ujawnienie danych nastąpi tylko w niezbędnym zakresie i tylko w oparciu o ważną 
podstawę prawną takiego ujawnienia zgodną z wyżej wymienionymi celami 
przetwarzania. 
 
Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie 
internetowej pod adresem  www.pekao.com.pl  

Przekazywanie danych poza 

Europejski Obszar 

Gospodarczy 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych 
podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się 
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja 
Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. 
Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul 
ochrony danych. 
 
Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli 
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.  
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Okres przechowywania 

danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do 
ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także przez 
okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.  
 
W zakresie w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, Bank 
będzie je przechowywał do momentu wypełnienia celu, dla którego zgoda została 
odebrana lub do czasu jej wycofania.  

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek 
administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile 
dostarczenie kopii nie będzie niekorzystanie wpływać na prawa i wolności innych. 
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z 
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w 
celu korzystania z aplikacji   Preboardingowej / Improver lub zautomatyzowane 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody -   przysługuje Pani/Panu także prawo 
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Banku Pani/Pana danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, aby Bank przesłał te dane do innego administratora.   
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 

danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

. 
Podanie danych do celów określonych w zgodzie jest dobrowolne. 


