INFORMACJA O REKRUTACJI – FORMULARZ OFERTY PRACY
1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa przedsiębiorstwa zgłaszającego ofertę pracy

Status mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (tak/nie)

2. PRZEDSIĘBIORSTWO POSZUKUJE DO PRACY NA
STANOWISKU/STANOWISKACH
(w przypadku wielu stanowisk prosimy o powielenie i uzupełnienie rubryk)

Nazwa stanowiska

Liczba wakatów

Forma zatrudnienia

Oferowana stawka w PLN netto/brutto na danym stanowisku - stawka za
godzinę/wynagrodzenie miesięczne lub inne (opcjonalnie)

Miejsce wykonywania pracy

Kontakt dla kandydatów w sprawie rekrutacji (telefon, e-mail)

Link do strony internetowej z ofertą pracy
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Termin zakończenia rekrutacji

(w przypadku wielu stanowisk prosimy o powielenie i uzupełnienie rubryk)

3. Zgody niezbędne do dalszego procedowania ogłoszenia
Proszę o zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na stronie www.barr.pl, a także
w innych kanałach informacyjnych Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (np.
newsletter, media społecznościowe) zgodnie z zamieszczonymi powyżej informacjami.
(TAK/NIE)

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą i zostałem/zostałam
upoważniony/upoważniona do przekazania ich Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp.
z o.o. w celu zamieszczenia na stronie internetowej BARR, a także w innych kanałach
informacyjnych BARR Sp. z o.o. (np. newsletter, media społecznościowe). (TAK/NIE)

Zobowiązuję się do niezwłocznego przekazywania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Sp. z o.o. aktualizacji podanych informacji, jak też informacji o zakończeniu prowadzonej
rekrutacji pracowników. (TAK/NIE)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w tabeli danych osobowych przez
Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Unii
Lubelskiej 4C - administratora danych osobowych. (TAK/NIE)

Akceptuję regulamin akcji BARR Sp. z o.o. , pn. #jestpraca. (TAK/NIE)
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4. Dane osoby uzupełniającej formularz
Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Tomaszewska-Dobosz tel. +48 52 585 88 23.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (BARR), ul. Unii
Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
rodo@barr.pl albo pisemnie na adres Administratora.
Dane przetwarzane będą w związku ze złożeniem formularza oferty pracy do opublikowania na stronie BARR, w
celu przeprowadzenia procesu weryfikacji, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia
informacji o publikacji oferty, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z zadaniem realizowanym w
interesie publicznym - promocją gospodarczą Miasta Bydgoszczy.
Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa powyżej
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożnością opublikowania oferty pracy na stronie
BARR.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania (z ograniczeniami wskazanymi w art. 15 – 18 oraz 20 – 21 RODO), jak również prawo skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane. Szersza informacja o przetwarzaniu danych dostępna jest w Polityce prywatności na stronie
www.barr.pl.
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