
WFO 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko 

 

Pracownika do konserwacji pomieszczeń, sprzętów i innego 

majątku WFO 

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie.  Praca w godzinach pomiędzy 08:00-16:00 - do uzgodnienia 

od poniedziałku do piątku. Kontakt mailowy: wfo@wfo.com.pl 

Data publikacji ogłoszenia:    19 listopada 2018 roku 

Termin składania ofert do:    03 grudnia 2018 roku na adres e-mailowy  

      wfo@wfo.com.pl 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie w szczególności 

dokonywanie drobnych napraw i dbanie o utrzymanie majątku Wytwórni Filmów 

Oświatowych Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 210 w Łodzi. 

 

Wymagania: 

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,  

- posiadanie następujących kompetencji: sumienność, kultura osobista, umiejętne 

organizowanie własnej pracy.  

 

Oferta kandydata musi zawierać CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym 

zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,  

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi 

kandydatami. 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 

stanowisko konserwatora pomieszczeń, sprzętów i majątku WFO prowadzonego przez 

Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o. w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 

/ zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz 

ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że 

podanie tych danych było dobrowolne."  

 



Klauzula obowiązku informacyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

informujemy, że: 

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Kilińskiego 210, w Łodzi (kod pocztowy: 93-106), tel.: 42 689 23 45. 

Inspektor ochrony danych w WFO: iodo@wfo.com.pl 

Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko konserwatora pomieszczeń, sprzętów 

i majątku WFO. 

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych „Aplikacje kandydatów na 

pracowników Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”i przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego 

na stanowisko specjalista ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

 

mailto:iodo@wfo.com.pl

