„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku poszukuje
kandydatów na stanowisko:
 mechanik do przeszkolenia na rewidenta/rewident taboru
Miejsce pracy – Białystok
Ogólny zakres obowiązków:
 wykonywanie prac przy utrzymaniu i naprawach taboru kolejowego,
Wymagania :
 wykształcenie minimum zawodowe,
 samodzielność, odpowiednie zaangażowanie w wykonywane czynności,
 doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach,
Oferujemy:
 możliwość rozwoju zawodowego,
 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 pakiet dofinansowania z funduszu świadczeń socjalnych,
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert (CV + list motywacyjny) do 31 marca 2019 r.
 elektronicznie na adres: pr.białystok@p-r.com.pl lub
 na adres Oddziału: 15-397 Białystok, ul. Kopernika 60.
W aplikacji należy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z
RODO: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku w celu prowadzonej rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że
są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
informacją o celu, sposobach przetwarzania danych osobowych.”
Kontakt: 782 452 735, 782 452 736

Klauzula informacyjna:
1.
2.
3.

4.
5.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest "Przewozy Regionalne”
sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa dalej PR
PR powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na
adres: ido@p-r.com.pl bądź korespondencyjnie na adres siedziby PR.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w
tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w
dowolnym czasie, ponadto mogą być przetwarzane w uzasadnionym interesie administratora w szczególności
w celu obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
PR będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą
Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa
zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6.
7.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy PR.
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
8. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych; prawo sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia
danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu, ani transferowane do państw poza EOG.

