Poszukujemy pracownika na stanowisko:
Operator wozu asenizacyjnego
OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:
• wywóz nieczystości płynnych;
• dbałość o powierzony sprzęt.
OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY:
•
•
•
•
•

wykształcenia min. zasadniczego zawodowego
doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków
prawa jazdy kat. T, lub C+E ;
znajomości przepisów BHP przy pracach związanych z wywozem nieczystości
dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu, sumienności, rzetelności, dyspozycyjności.

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
• możliwość rozwoju zawodowego;
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• niezbędne szkolenia.
Osoby zainteresowane spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na
adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo lub e-mail:
biuro@zukdopiewo.pl
Prosimy o dołączenie do wysyłanego CV lub zamieszczenie na CV treści klauzuli znajdującej się pod linkiem:
www.zukdopiewo.pl/kariera
Administratorem danych osobowych jest ZUK sp. z o.o. siedzibą w Dopiewie (62-070) przy ulicy Wyzwolenia 15.
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji o ile zostanie udzielona zgoda. Więcej
informacji znajdziesz pod linkiem: www.zukdopiewo.pl/kariera
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi (kontaktu) wyłącznie na wybrane oferty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Dziękujemy za zainteresowanie prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie
procesem rekrutacyjnym. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Pani/Pana dane
osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w zw. z kandydowaniem do
Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie o pracę w ramach procesu rekrutacyjnego jest Zakład
Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie (dalej ZUK sp. z o.o.), przy ul. Wyzwolenia 15, 62-070
Dopiewo. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko,
na które aplikujesz, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę) i w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych lub cofnięcia udzielonej zgody
w dowolnym momencie. Aby to zrobić skontaktuj się z nami w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem e-mail: iod@zukdopiewo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 oraz 221 §
Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. a i b RODO do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko
pracy wskazane w niniejszym ogłoszeniu o pracę. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnych prowadzonym
przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie przy ul.
Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo. W przypadku naruszenia przepisów 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
(RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, iż nie jest Pani/Pan profilowany, a Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu
do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w
danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. W pozostałym
zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zachęcamy do podania danych kontaktowych takich jak adres
e-mail i numer telefonu, ponieważ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Panią/Panem. Podanie danych osobowych
przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w
Dopiewie (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji), wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, oznacza WYRAŻENIE ZGODY na
przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej lub przyszłych rekrutacji (o ile wyrazi
Pani/Pan na to zgodę) rekrutacji. Administrator dokłada wszelkich starań aby Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. W zakresie w
jakim Pani/Pana dane osobowe zebrane zostały wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego,
przetwarzamy je wyłącznie w okresie prowadzenie danego procesu rekrutacyjnego, aż do jego zakończenia. Po
zakończonym procesie dane przetwarzane są („nieaktywnie”) przez okres, w którym możesz dochodzić roszczeń w
związku z procesem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia zdarzenia, z którym związane jest
roszczenie, a następnie są one usuwane. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w sposób
aktywny przez okres 2 lat, a następnie dane te przetwarzane są „nieaktywnie” przez okres, w którym może Pan/Pani
dochodzić roszczeń w związku z procesem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia zdarzenia, z
którym związane jest roszczenie. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe są usuwane.

