NIEŚWIEC Spółka Jawna
46-040 Krasiejów ul. Sporacka 53
kom. 600 910 211
www.nieswiec.pl

FIRMA PRODUKUJĄCA OKNA I DRZWI DREWNIANE
OFERUJE STAŻ (6 MIESIĘCY) Z MOŻLIWOSCIĄ PÓŹNIEJSZEGO ZATRUDNIENA NA
UMOWĘ O PRACĘ DLA PRACOWNIKA BIUROWEGO.
• WYMAGANIA: DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W MOWIE I PIŚMIE;
• MIEJSCE PRACY: 46-040 KRASIEJÓW (koło Ozimka);
• CZAS PRACY: Pon. – Pt. 8:00 – 16:00
• KONTAKT: 600 910 211; beata@nieswiec.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych przez Nieświec Spółką Jawną, z siedzibą w
Krasiejowie, ul. Sporacka 53, 46-040 Krasiejów, KRS: 0000707584, posiadającą NIP: 9910515846, REGON: 368934364.

Zgodnie z art. 13 RODO (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr
119, str. 1) informuję, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nieświec Spółką Jawną, z siedzibą w Krasiejowie, ul. Sporacka 53, 46-040 Krasiejów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000707584, posiadającą NIP: 9910515846, REGON:
368934364, adres poczty elektronicznej: beata@nieswiec.pl,
2)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia,
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji (przez okres 1 miesiąca) w wyznaczony przez administratora,
5)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7)
podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

