
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
1) Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez AmRest sp. z o.o. (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, 
umiejętności, zainteresowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na 
przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. 
2) Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez AmRest sp. z o.o. także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, załącz poniższą klauzulę zgody w swoich 
dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, moich danych 
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
3) Każdą z powyższych zgód (zgodę z punktu 1 i punktu 2) możesz z łatwością cofnąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić skontaktuj się z nami w tej sprawie poprzez następujący e-mail: 
kontakt@amrest.eu lub iod@amrest.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
4) Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław. Będziemy 
przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz 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. Więcej informacji znajdziesz na stronie praca.kfc.pl 

 

Szukamy uśmiechniętych, pozytywnie zakręconych, otwartych i komunikatywnych pracowników 

do restauracji:  

KFC Olsztyn Piłsudskiego 
(Al. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn) 

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń i poznaj szczegóły: Tel. 519-191-525 

Oferujemy: 

·        Elastyczny grafik: oferujemy pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin! 

·        Jasne zasady współpracy: umowę zlecenie (dla uczniów/studentów), umowę o pracę 

·        Profesjonalne szkolenie: nie wymagamy doświadczenia – wszystkiego Cię nauczymy! 

·        Rozwój zawodowy: u nas możesz zostać kierownikiem i zdobyć cenne doświadczenie! 

·        Pakiet benefitów m.in. pakiet medyczny, kartę OK System, ubezpieczenie 

·        Możliwość posiłku pracowniczego 

·        Wynagrodzenie zawsze na czas i premie za wyniki 

·        Wyjątkowe produkty KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks w super cenach 

Na czym polega praca? 

·        Na obsłudze klienta z zachowanie standardów obsługi 

·        Na przygotowaniu produktów z kurczaka i dbaniu o jego najwyższą jakość 

·        Na współpracy z pozostałymi członkami zespołu 

·        Na dbaniu o porządek na stanowisku pracy 

·        Na wsparciu restauracji w realizacji wyznaczonych cel 

                              

Oferta skierowana także do osób niepełnosprawnych   

 


