Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
W związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i
dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator
przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Chcemy Cię poinformować, że:
1. Nasze dane kontaktowe to: „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach,
Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail IOD@ekodolina.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Twoich danych osobowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność
tego przetwarzania do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji,
i zostaną zniszczone po zakończeniu tego procesu.
5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo
do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych
każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą
przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww.
celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich
przetwarzania.

Szczegóły oferty
EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, NIP
5881834882 REGON 191680713 PKD 3821Z - przedsiębiorstwo specjalizujące się w
gospodarce odpadami zatrudni osobę:


na stanowisku: weryfikator odpadów



zakres czynności: kontrola i weryfikacja odpadów dostarczanych do zakładu



rodzaj umowy: umowa na czas próbny 3 miesiące z możliwością stałego
zatrudnienia
 wymiar etatu (%): 100
 zmianowość: praca jednozmianowa
 liczba godzin pracy: do 12:00 godzin
Wymagania:


Wykształcenie: zawodowe, średnie



Uprawnienia: prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym na
adres kadry@ekodolina.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 6725000 wew. 21
Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

