INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wiodący w Polsce dostawca urządzeń do znakowania i etykietowania
produktów zatrudni osobę na stanowisko:

INŻYNIERA SERWISU
Sady (powiat poznański)
Do Twoich zadań należeć będzie:
 instalacja drukarek przemysłowych w wielu technologiach druku
 przeprowadzanie konfiguracji oraz napraw drukarek
 wdrażanie najnowszych rozwiązań związanych ze znakowaniem w wielu branżach
przemysłowych

Oczekujemy od Ciebie :
 wykształcenia wyższego technicznego, preferowane elektronika lub automatyka (mile
widziani studenci ostatniego roku studiów, absolwenci)
 umiejętności interpersonalnych oraz samodzielności
 gotowości do częstych podróży
 prawa jazdy kat. B
 dobrej znajomości języka angielskiego
 mile widziane doświadczenie w pracy – serwis urządzeń technicznych

W zamian oferujemy :






ciekawą pracę w młodym zespole w firmie o stabilnej pozycji na rynku
umowę o pracę na pełen etat i atrakcyjne wynagrodzenie
samochód służbowy
szkolenia techniczne i możliwość rozwoju zawodowego
bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do karty Benefit, ubezpieczenie grupowe,
bilety do teatru, możliwość członkostwa w firmowym klubie: biegacza, rowerowym,
żeglarskim

Aplikacje prosimy przesłać na adres: rekrutacja@intrex.pl
Administratorem Twoich danych osobowych jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, kod
pocztowy 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 36646806,

Kontakt:
Możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem ul. Za Motelem 7, kod pocztowy
62-080 Sady, gmina Tarnowo Podgórne, telefonicznie: 61/8417203, lub mailowo: rekrutacja@intrex.pl
Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy , będą przetwarzane przez nas w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”).
Stosownie do art. 6 ust. 1a) rozporządzenia na podstawie Twojej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie,
będziemy przetwarzać:
•
Twoje dane osobowe inne niż te, których możemy żądać jako pracodawca, a które zostały nam przekazane
dobrowolnie z Twojej inicjatywy, np. dane kontaktowe, dotyczące Twoich pasji i zainteresowań,
•
Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji na to samo lub inne stanowiska, w ciągu 1 roku od
otrzymania zgłoszenia.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia konieczna będzie Państwa wyraźna
zgoda na ich przetwarzanie (na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych
obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom:
•
osobom upoważnionym przeze nas, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki,
•
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:
 jeśli aplikowałeś do nas przez portal pracuj.pl – spółce Grupa Pracuj sp. z o.o.,
 jeśli aplikowałeś do nas przez portal gowork.pl – spółce Grupa GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o.,
 podmiotom zajmującym się obsługą naszych systemów informatycznych oraz obsługującym nasze serwery
pocztowe.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Twoje prawa:
1)
Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
2)
Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest nam niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony przez nas roszczeń.
3)
Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub
przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany.
4)
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.
5)
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy oraz w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rekrutacji jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji może uniemożliwić rozpatrzenia Twojego zgłoszenia w ramach
postępowania rekrutacyjnego.
Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Informacja dotycząca profilowania:
Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę̨ zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub
prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań́,
wiarygodności,
zachowania,
lokalizacji
lub
przemieszczania
się̨.

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, w treści CV prosimy umieścić
następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez INTREX sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla
celów przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko”.

