
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji 
 
1. Niniejszy obowiązek informacyjny realizowany jest w związku z art. 13 oraz 14 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 („RODO”). 

 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arval Service Lease Polska Sp. z o. o., 
Warszawa, ul. Wołoska 24, 02-675).    

 
3. Arval Service Lease Polska Sp.  z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się poprzez email: hrprivacy.pl@arval.pl. Z inspektorem ochrony danych osobowych 
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w CV lub liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub 
sprawdzających w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może 
zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:   

• wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji na podstawie 
uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i zgody na przetwarzanie innych danych 
osobowych oraz wnioskiem o zatrudnienie w Arval Service Lease Polska Sp. z o. o. lub w innej 
spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której 
należy BNP Paribas Bank Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Szczegółowy wykaz dotyczący 
tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku:  
https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce, 

• udziałem w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w podmiotach grupy kapitałowej,  
o ile wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach 

• realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana 
w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem umiejętności i zdolności potrzebnych 
do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest 
nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

• realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów, wykazania wykonania obowiązków dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli 
roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w postępowaniu przed sądami lub 
organami państwowymi oraz w celu możliwości udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski 
i żądania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

• wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Arval Service Lease Polska Sp. z o. o (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO), przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO).  

• w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu 
niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

• upoważnieni pracownicy Arval Service Lease Polska Sp. z o. o  oraz spółek z grupy kapitałowej 
BNP Paribas, 

• podmioty świadczące usługi informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, 
doradcze, prawne, audytorskie na rzecz Arval Service Lease Polska Sp. z o. o., 

• firma medyczna współpracująca z Arval Service Lease Polska Sp. z o. o. w zakresie 
wykonywania wstępnych badań lekarskich 

https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce


• podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

7. W sytuacji, w której Pani/Pana dane pozyskaliśmy od podmiotu wspierającego Arval Service 
Lease Polska Sp. z o. o w prowadzeniu rekrutacji, dane przetwarzamy w zakresie, w jakim 
ujawnione zostały w CV i dokumentach rekrutacyjnych.  

  
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

• 2 lat licząc od daty zgłoszenia udziału w określonym procesie rekrutacyjnym – w celach 
przeprowadzenia konkretnej rekrutacji i dotyczące danych osób, które wyraziły zgodę na 
wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach rekrutacji,   

• do zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko w której Pan/Pani uczestniczy – 
w celach przeprowadzenia konkretnej rekrutacji i dotyczących danych osób, które uczestniczą 
w konkretnej rekrutacji i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych procesach 
rekrutacji, 

• dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na 
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, 
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi oraz w celu możliwości udzielania 
odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania będą przetwarzane przez okres przedawnienia 
roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują 
nam przechowywać dane.  

 
9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza EOG. 

 
10. Dane osobowe kandydatów nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

oraz nie będą poddawane profilowaniu 
 

11. Jest Pani/Pan uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym 
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata 
w dalszych procesach rekrutacyjnych.  

  
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 

6 ust. 1 lit. f RODO.   
 

13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 
do swoich danych (art. 15 RODO), do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) ich 
sprostowania / poprawienia (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia 
przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 
RODO).  

 
14. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez Arval 

Service Lease Polska Sp. z o. o. przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

 


