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Pismo znak: P-KRK-03-2021 

 
 
 
Poszukujemy sprzedawcy do pracy w sklepie Teleskopy.pl w 
Krakowie w naszym salonie na ul. Dietla 69. 
 
 
Oczekiwania: rzetelność, sumienność, punktualność, kultura 
osobista, minimum dobre zdolności interpersonalne 
 
Dużym atutem będą zainteresowania pokrewne profilowi 
naszej firmy (astronomia, mikroskopia, birdwatching itp.) lub 
wykształcenie na kierunkach astronomia / fizyka / chemia / 
biologia (chętnie zatrudnimy studenta).  
 
 
Oferujemy pracę w elastycznym wymiarze od ½ do całego 
etatu i dobre warunki płacowe.  
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze 
znakiem pisma P-KRK-03-2021 mailowo na adres 
kontakt@teleskopy.pl 
 
Zastrzegamy odpowiedź na wybrane zgłoszenia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKRUTACJA – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH 

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
InSolutions Aleksander Kacz, Grochowska 8-b, 04-217 Warszawa w celu 
i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie da-
nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, 
że: 

 Administratorem danych osobowych Insolutions Aleksander Kacz, 
NIP 5262459363 (dalej Insolutions). Wszelkie kwestie dotyczące 
danych osobowych można kierować na e-mail: kontakt@tele-
skopy.pl lub pisemnie na adres firmy 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekru-
tacji na stanowisko 
pracy na jakie złożono aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO 
lub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania 
danych kontaktowych 

 Odbiorcą danych osobowych będą organy państwowe w zakresie 
wykonywanych zadań, właściciel oraz pracownicy firmy Insolu-
tions w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie 
upoważnienia. 

 Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia pro-
cesu rekrutacji na 
stanowisko pracy i/lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwa-
rzanie. 

 Aplikujący o pracę ma prawo dostępu do treści swoich danych (o 
przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich 
sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne 
dla celu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia 
danych zbędnych dla celu przetwarzania. 

 Aplikujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

 Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie da-
nych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzię-
cia udziału w rekrutacji. 

 


