PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
ZATRUDNI OSOBY NA STANOWISKO

OFERUJEMY:
 UMOWĘ O PRACĘ,
 PAKIET BOGATYCH SZKOLEŃ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH POZWALAJĄCYCH NA
UZYSKANIE WPISU NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY OSÓB I MIENIA
ORAZ LEGITYMACJI OSOBY DOPUSZCZONEJ DO POSIADANIA BRONI,
 ZWROT KOSZTÓW ZA BADANIA LEKARSKIE I EGZAMINY NA WW. UPRAWNIENIA,
 ATRAKCYJNE WARUNKI WYNAGRODZENIA Z MIESIĘCZNĄ PREMIĄ I DODATKIEM STAŻOWYM,
 PRECYZYJNĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU I AWANS NA STANOWISKO MŁODSZEGO
WARTOWNIKA-KONWOJENTA OD RAZU PO ZDOBYCIU WW. UPRAWNIEŃ,
 PAKIET ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, PRYWATNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ.

WYMAGAMY:
 WYKSZTAŁCENIA MINIMUM ZAWODOWEGO,
 PRAWO JAZDY KAT. B,
 MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA DO NAUKI I PRACY,
 DYSPOZYCYJNOŚCI 8H DZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
(PO ZDOBYCIU UPRAWNIEŃ SYSTEM CZASU PRACY RÓWNOWAŻNY).

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NASZEGO ZESPOŁU?
PRZEŚLIJ NAM SWOJE CV DO 30.06.2019 Z TYTUŁEM WIADOMOŚCI „KURS” NA ADRES :

REKRUTACJASOL@POLISH-AIRPORTS.COM

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
ZATRUDNI OSOBY NA STANOWISKO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (dalej: RODO),
informujemy, iż:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail:kontakt@polishairports.com , telefon: 22 650 11 11 (lub 22650 1943, 22650 1039, 22650 1927)
- .Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji
ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych i/lub chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez
Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 § 1 lit. a)RODO
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie
(00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji?

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie
(00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji?

- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa.
- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od daty ich otrzymania.
- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

