Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane
osobowe jest „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach, Al. Parku
Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych
możliwy jest pod adresem email m.filipowski@filcon-inf.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych
z procesem rekrutacji w jednostce organizacyjnej. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbędne do jej przyjęcia i
rozpatrzenia.
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom
upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia
obecnej rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie
danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane wykorzystywane
będą przez okres wskazany w oświadczeniu zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej
cofnięciem.
8. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych przez
Administratora jest niezgodne z prawem, to może wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

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:

Kierowca
 zakres czynności: obsługa pojazdów zgodnie z uprawnieniami,
 rodzaj umowy: umowa na czas próbny 3 miesiące z docelowym zatrudnieniem na
czas nieokreślony
 wymiar etatu (%): 100
 zmianowość: praca zmianowa(6.00 do 14.00 i 14.00 do 22.00)
 liczba godzin pracy: 8:00
 wynagrodzenie : od 3200,00 brutto + 25% premii po okresie próbnym;
Wymagania:
 Wykształcenie: zawodowe
 Uprawnienia:
- prawo jazdy kat. C,
- świadectwo kwalifikacji zawodowej – przewóz rzeczy,
- karta kierowcy
 Dodatkowym atutem będzie posiadanie innych uprawnień.
Oferujemy:
 pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nieokreślony
 Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
 dodatkowe benefity, a w tym między innymi:
- premia miesięczna,
- coroczna nagroda na koniec roku,
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in.
dofinansowanie tzw. „wczasów pod gruszą” i Świąt Bożego Narodzenia),
- możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego,
- możliwość skorzystania z pakietu medycznego przez pracownika i jego
rodzinę,
- możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i uzyskania nowych uprawnień.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym na
adres rekrutacja@ekodolina .pl Dodatkowe informacje pod numerem 58 672-50-00 w dział
zarzadzania infrastrukturą i sprzętem , kom 604488364.
Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, negocjacji oraz zatrudnienia.

