
ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Zakres zadań:
 ochrona mienia przed kradzieżą dewastacją, włamaniem
 kontrola oraz ewidencja osób i pojazdów
 monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu
 sumienna realizacja obowiązków służbowych

Wymagania:
 niekaralność
 chęć podjęcia pracy
 dyspozycyjność, punktualność
 umiejętność pracy w zespole
 komunikatywność

Oferujemy
 elastyczny grafik
 stabilne zatrudnienie
 terminowe wynagrodzenie
 profesjonalne szkolenia w zakresie wykonywanych zadań
 świetną atmosferę  w zgranym zespole
 bezpłatne umundurowanie

Biuro Regionalne 
Elbląg

REKRUTACJA 
kontakt: +48 55 230 77 49 

Biuro Regionalne 
Olsztyn

REKRUTACJA  
kontakt: +48 89 526 08 80 

Biuro Regionalne 
Gdańsk

REKRUTACJA  
kontakt: +48 58 302 64 64

Złożenie  dokumentów  aplikacyjnych  na  wskazane  w  ogłoszeniu  stanowisko  stanowi  wyrażenie
zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  w  toku  postępowania  rekrutacyjnego,
w którym Pani/Pan aplikuje.
W  przypadku  zgody  na  udział  w  innych  procesach  rekrutacyjnych  prosimy  dodatkowo
o umieszczenie poniższej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez
Solid  Security  Sp.  z  o.  o. z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Postępu  17  w  celu  przeprowadzenia  kolejnych
procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.



Klauzula Informacyjna

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Solid  Security  Sp.  z  o.  o.  („ADO”)
Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]solidsecurity.pl

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia  obecnego  postępowania  rekrutacyjnego,  natomiast  inne  dane,  w  tym  dane  do
kontaktu,  na  podstawie  zgody,  która  może  zostać  odwołana  w  dowolnym  czasie.
ADO  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe,  także  w  kolejnych  naborach  pracowników  jeżeli
wyrażą  Państwo  na  to  zgodę,  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, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest
ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu  rekrutacji.  W  przypadku  wyrażonej  przez  Państwa  zgody  na  wykorzystywanie  danych
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. 

6. Mają Państwo prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych;
 do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki

2, 00 - 193 Warszawa).

7. W  zakresie  w  jakim  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  na  podstawie  udzielonej  przez
Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę  w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. 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.


