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OFERTA PRACY

Polski Zńązek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
,,POLSUS' oferuje pracę na stanowisku młodszy specjalista ds.

hodowli i oceny trzody chlewnej, polegającą na organlzacjiinadzorze
nad hodowlą trzody chlewnej. PoszŃujemy kandydatów z regionu
Toruń - Włocławek (województwo kujawsko-pomorskie).
Wymagania dla kandydatów:
- wyksźałcenie wyższe w kierunku zootechnika lub weterynaria,

- prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu,

- umiejętnośó posługiwania się komputerem, znajomość pakietu MS
Office (Word, Excel),
- komunikatywność, sumienność,
- umiejętność pracy w zespole,
- gotowość do pracy w terenie.
Oferujemy:
- zdobycie doświadczenia zawodowegoo
- zapoznanie kandydata z zadaniam| na stanowisku specjalisty ds.

hodowli i oceny trzody chlewnej i praktyczne nabywanie umiejętności

na powyższym stanowisku,
- pracę w zespole wykwalifikowanej kadry,

Zadania:.
- ldział w pracach hodowlanych prowadzonych w wyznaczonych
chlewniach,
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej w formie pisemnej i w
systemie komputerowym,
- kontakt z hodowcami trzody chlewnej,
Zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie listu mo§.wacyjnego i
CV na adres praca@polsus.pl
W aplikacji prosimy zavłrzeć klauzulę: ,,Wyrużam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 ,

Dz.U .2002 r. Nr 101 poz. 926)" .

Odpowiadamy tylko na wybrane ogłoszenia.

NlP:526-17-18-940
KRs:0000104403

REGoN:000872680



Polśkj zwlą2ek Hodowców i Producentów Trzody ólewnej

"Po§Us' z siedriĘ w Wargawie

Obowiązek informacyjny - kandydat do pracy

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS"

siedzibą w Warszawie
,,Admini|trotorem rwaich dobrowolnie podonych donych osobawych jest Polski zwiqzek Hodowców i Praducentów Trzady

chlewnej ,,PoLslJs" z siedzibq w Worszowie, 0dres: ul. Ryżowa 90, 02,495 Wqrszowo.

W ramach procesów rekrutocyjnych oczekujemy przekazywqnią donych osobowych (np, w cV lub życiarysie) jedynie w zokresie

określonym w przepisach prdwa prlcy. Jeśli podosz nom tokże inne dOne, niewymogone przez no;, uznamy, że wyr1ziłeŚ zgodę

no ich przetworzonie. Tokq zgodę również możesz wycofoć w każdym czosie, bez wp|y'wu n0 zgadnaŚć z prowem przetworżonio

dokananego przed jejwycot'aniem. Done te nie będą przez no5 uwzględnione w procesie rekrutocji.

Twoje dane osobawe będziemy przetworzali:

1) w ce]u przeprawod4enio rekrutocji na stonowisko młodszy ;pecjolisto ds. hodawli i aceny trzody chlewnej ;

2) W razie Wyrożenio przez ciebie zgady, no potrzeby realizacji przyszrch procesóW rekrutacyjnych oroż

3) W celu ewentualnego ustolenio, dochadzenio lub obrony przed raszczeniomi.

Podonje donych jest dabrawalne, przy czym niezbędne do udziolu w procesie rekrutacji. Z1kres donych asobowych wyniko

z przepi,ów prowl prący, tj. ort. 221 Kodeku Pracy.

Pod;tową prowną przetwqrzoni7 Twoich donych osabowych w celu reolizocji pracesu rekrutacji no stonowisko młod,zy

specjolisto ds, hodowli i oceny trzody chlewnej jest niezbędność da padjęcio działoń przed zowąrciem umow o prqcę oroz

Wypełnienie obowiqzku Wynikojqcego z pr.episów prawa (ort. 6 ust. 1lit. b), c) RoDo).

Podstową prcWnq przetwlrzonio Twaich donych osobowych w zakre;ie donych osobawych niewymagonych przepisomi praw1

aroz w celu realizlcji przyszrch procesów rekrutacyjnych jest wyrożanl przez Ciebie zgodo (art. 6 ust. 1 lit. a) RaDo).

Podstowq prcwnq pr.etwarzonia Twoich danych osobawych w celu ustolenio, dochodzenil lub abrony przed roszczeniamijest
reo]izocjo na,zego prownie uzosodnionego interesu zobezpieczenio informocji no wypodek prownej potrzeby wykazonio foktów
(ort. 6 ust. 1 lit. f) RoDo).

Twoje done osobowe usuniemy niezwłocznie pa zokończeniu procesu rekrutocyjnego na stanowisko, no które oplikujesz.

Done osabowe przetworząne na patrzeby przyszlych procesóW rekrutocyjnych będą przechowywąne przez okres do 1roku lub

do Wycafonio zgady. Po upływie tych okre,ów lub wycofaniu zgody, przez okres przedawnienio roszczeń przyslugujqcych nOm

w stosunku da nos.

W razie takiej konieczności, Twaje dane osabowe magq być udostępniane podmiatom upaważnionym no pad'towie przepisów

prowo, Zgodnie z obowiqzujqcym prawem do Twoich dąnych magą mieć do;tęp nOsi podwykonowcy, np, ljrmy infarmotyczne,

re krutl cy i ne, p row n i cze, d o ra d c ze.

Twaje dane asobawe nie będą przekazywone pozo EaG 0ni do argonizacji międzynarodawych.

Masz prlwo żqdanio dostępu do treści swoich donych, sprostowonio, usunięcia lub ogrqniczenio ich przetworzanjo, a tókŻe

prowa do przenoszenio donych do innych odministrotoróW. W zokresie, w jokim podstawq przetworzonio Twajch dqnych

asobowych jest przesłonka noszego prowie uzosadnianego intere;u, przysługuje Tabie prowo wniesienia sprzeciwu wóbec

przetwlrzonio. W zqkresie, W jakim podstawq przetworzonio Twoich donych osobowch jest zgoda, ma5z prowo wycofonia

zgody w dowalnym momencie. Wycofonie zgody nie mo Wp|ywu no zgodność z prawem przetwarzlnio, którego dokonano no

padstowie zgady przed jej wycofąniem. Ma,z róWnież prawo wniesienia skargi da orgonu nadzorczego ochrony donych,

w sytuocji stwierdzenia, że przetwarzqjąc Twaje done noruszqmy prowo ochrony donych osabowych.

Decyzje dotyczqce przeprowadzenio aroz razstrzygnięcio procesu rekrutacji nie będą padejmowone w sposób Wyłącznie

zoutamotyzawony, w tym Twoje dane asobowe nie będq paddawone prolilawoniu."

Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne

,,asaby, które są zointeresowdne, oby po zokańczeniu rekrutocji ich dokumenty oplikocyjne pazo'to'
W bozie PZH|PTCh ,,PoLsus" Z siedzibą w Wqrszqwie w celu wykorzystonio ich w przyszrch proceslch rekrutocyjnych, prosimy

o zomieszczenie w dokumentoch 0plikocyjnych poniżzej zqody:

Wrożom zgodę dla Palskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody chlewnej ,,PoLsUs" z siedzibą w Wqrszawie na

przetwqrzonie moich donych asobowych zowortych w przekazanych przeze mnie dokunentach aplikacyinych dlo potrzeb

niezbędnych da realizacji przyszrch procesów rekrutocji do pracy. Mom śWiodomość, że moja zgoda może byĆ Wycofqno

w dawalnym momencie, bez Wp|ywu na zgadnaśc z prqwem przetwarzonia przed jejwycofoniem."
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