
 STELLA Sp. z o.o.

Ми продукуємо високоякісні м'які меблі, займаючи провідну позицію на ринку.

Ми шукаємо працівника на посаду:

ШВАЧКА
Місце роботи: Скерневіце, вул.Звіринецька 2; (Skierniewice, ul.Zwierzyniecka 2)

Опис роботи:

• Виконання виробничих замовлень - пошиття чохлів для м'яких меблів

• Обслуговування виробничих машин

• Контроль якості під час виконання правильного виробничого процесу

• Дбання про безпеку та гігієну на роботі

Очікування:

• Бажано мати професійно-технічну або середню освіту

• Cамостійність з високою відданістю справі

• Креативність, чесність, сумлінність і старанність

• Вміння працювати в команді, організаційні навички та комунікативні здібності

• Бажано мати досвід роботи на аналогічній посаді 

Ми пропонуємо:

•  Стабільне працевлаштування на основі трудового договору (umowę o pracę)

•  Медичний пакет

Будь ласка, залиште своє резюме (CV) у приймальні на фабриці Stella Furniture 
 за адресою: вул. Звежинецька 2, 96-100 Скерневіце. 

(Ul. Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice).
або надішліть на адресу:rekrutacja.stella@poldem.pl

Будь ласка, додайте пункти про обробку персональних даних у своє резюме (CV):

Я   даю згоду на обробку моїх персональних даних для цілей процесу найму  
відповідно до Регламенту Європейськ  ого     П  арламент і Рад  у   (ЄС) 2016/679 від 27  
Квітень 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних
даних та про вільне переміщення таких даних, а також скасування   д  ирективи  

95/46 / WE (RODO).
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….................., dn. ………………..
Адміністратор (роботодавець)
Stella Spółka z o.o. 
Лодзь
ул. Пабяніцка 184/186

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно  до  ст.  13 п.  1  і  2  (RODO)  Регламенту Європейського  Парламенту  та  Ради
(Євросоюз) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою
персональних  даних  та  про  вільне  переміщення  таких  данних,  а  також  про  скасування
Дерективи 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), повідомляємо, що:

1. Адміністратором  персональних  даних  кандидата  для  роботи  є  Stella  Sp.  z  o.o.   за
адресою: вул. Пабяніцка 184/186, 93-402 Лодзь.

2. З будь-яких питань, пов'язаних із захистом персональних даних, кандидат може зв'язати-
ся з нами за електронною адресою: inspektorrodo@stella-furniture.pl.

3. Персональні  дані  кандидата  оброблятимуться  для  цілей,  пов’язаних  з  рекрутацією,
правовою основою для обробки персональних даних є насамперед ст. 6 п.1 літр. С у
зв’язку із ст. 221 кодексу про працю, а також ст. 6 п.1 літр. f тобто законний інтерес до
обробки персональних даних, що містяться у резюме, які кандидат надав, і які чітко не
вимагаються положеннями трудового законодавства.

4. Роботодавець не надаватиме особисту інформацію кандидата  жодному одержувачу.
5. Персональні  дані  кандидата  будуть  оброблятися  протягом  періоду  рекрутації  або

протягом 1 року з моменту подачі заявки кандидатом для додаткової рекрутації.
6. Кандидат має право отримати доступ до своїх даних та вносити зміни, зняти обмеження

на обробку або переносити персональні дані у випадках, зазначених в RODO.
7. Кандидату  надається  право  на  заперечення,  здійснюване  відповідно  до  правил,

встановлених в RODO.
8. В  процесі  обробки  персональних  даних  кандидата  не  відбувається  виключно

автоматичного процесу прийняття рішень, ні профілювання, зазначеного в ст.22 п. 1 і 4
статті  RODO.  Це  означає,  що  ніякі  рішення,  що  стосуються  кандидата,  не  повинні
прийматися виключно в автоматичному режимі і ніякі профілі не повинні створюватися.

9. Якщо кандидат вважає, що обробка персональних даних порушує чинне законодавство,
кандидат має право подати скаргу  до наглядового  органу,  який у Польщі  є  Керівник
Управління  з питань захисту даних.

10. Обробка  персональних  даних  кандидата  необхідна  для  рекрутації.  Кандидат  надає
персональні дані добровільно, але без обробки було б неможливо провести рекрутинг, а
також працевлаштування.

Підтверджую виконання інформаційного зобов'язання 
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