OGŁOSZENIE
WPPZ S.A. w Stawie informuje, że od dnia 20 sierpnia 2018 r.
zatrudni na okres kampanii ziemniaczanej pracowników
na dział produkcji podstawowej
Proponowane wynagrodzenie za pracę wynosi 3.100,00 zł brutto/m-c
(słownie: trzy tysiące sto złotych ).
Zgłoszenia do pracy przyjmuje Dział Kadr tel.:63/2759102 wew. 20 lub 23.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel.: 602 372 584.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. z siedzibą w Luboniu, ul. Armii
Poznań 49, 62-030 Luboń.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wppz.pl lub adresem pocztowym WPPZ S.A. ZP Staw, 62-420 Strzałkowo
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz KP z dnia 26 czerwca 1974r w celach związanych z przeprowadzeniem postępowań rekrutacyjnych.
4.Dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje maksymalnie 2 lata.
6.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych do złożenia sprzeciwu, do żądania ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych
osobowych, do żądania usunięcia danych, do żądania sprostowania danych, do przenoszenia danych, do żądania dostępu do danych., do wycofania zgody w
dowolnym momencie.
7.Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji ww. celu.
Na dokumencie CV prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli zgody, niezbędnej do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na to by dokumenty aplikacyjne były wykorzystane w innych/dalszych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie w
przesłanych dokumentach CV następującej klauzuli zgody:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
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