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Kandydatów prosimy o przesyłanie CV zawierającym w tytule nazwę stanowiska na adres:
e-mail: m.kaminski@rewita.pl, lub o.horoszko@rewita.pl
tel. 913814501 lub
kontakt osobiście AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Międzyzdroje,
ul. Promenada Gwiazd 3, 72-500 Międzyzdroje
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:
„W sytuacji zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez
AMW REWITA Sp. z o.o. prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgody o treści: „ Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych w CV przez Spółkę AMW REWITA Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15 do przyszłych procesów rekrutacyjnych
organizowanych przez tą Spółkę."
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie
rekrutacyjnym na stanowisko …………………. jest AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Św. Jacka Odrowąża 15. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się
kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail:
iod@rewita.pl. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22 kodeksu pracy oraz na podstawie Pani
/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (podane dane zawarte w CV nie wynikające
z przepisu prawa), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych
pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana
umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku oraz w sytuacji
przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane
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danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich
danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu),
ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji przetwarzania na podstawie
naszego interesu), prawa do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pełen obowiązek
informacyjny zostanie Pani/Panu wysłany emailem w odpowiedzi na przesłane CV".
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących oferowanych stanowisk, zapraszamy do kontaktu z
pracodawcą!
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