
 

Obowiązuje od 7.12.2020 

 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

poszukuje  

Pracowników Tymczasowych  

na stanowiska młodszych specjalistów  

(zatrudnienie za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej)  

Zadania na stanowisku: 
– Prace pomocnicze w zależności od specyfiki wydziału;  

Wymagania: 
– wykształcenie: min. średnie; 

– umiejętności interpersonalne; 

– umiejętność organizacji i planowania;  

– umiejętność pracy zespołowej;  

– znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz pakietu Microsoft Office (edytor tekstu, 

arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, kalendarz, komunikatory internetowe, 

wideokonferencje);  

Oferujemy: 
– praca w różnych obszarach (prawny, zamówień publicznych, finansowy, księgowy, 

projektów unijnych, informatyczny, administracja);  

– zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem Agencji Pracy 

Tymczasowej (max. na okres 18 miesięcy); 

– elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7:00-9:15); 

 

Wymagane dokumenty:  
– życiorys – zawierający informacje identyfikujące kandydata, kontaktowe oraz pozwalające 

na ocenę stopnia kwalifikacji kandydata na ww, stanowisko, takie jak: imię (imiona) 

i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu 

procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej 

zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie 

oświadczenia w CV o następującej treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym 

również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.” 

Miejsce składania dokumentów: 

Elektronicznie na adres rekrutacje@cppc.gov.pl z dopiskiem „Praca Tymczasowa’’  

Inne informacje:  

– forma zatrudnienia: umowa o pracę tymczasową;  
– CPPC zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.  
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Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 
23 40). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani 
skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przy zatrudnieniu przez 
Agencję Pracy Tymczasowej oraz dla celów przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, 
jeżeli wyrazi Pan/Pani stosowną zgodę. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: RODO), w związku z Pana/Pani 
zgodą wyrażoną poprzez przesłanie CV. 

W przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na 
potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
będzie stanowił również art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku podania w CV 
szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) - art. 9 ust. 2 lit. a RODO 
tj. wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Na warunkach wynikających z RODO oraz z ograniczeniami tam wskazanymi, 
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
i otrzymania ich kopii,  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec ich dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, 
nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych kandydata w kolejnych rekrutacjach, dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego 
objętego niniejszym ogłoszeniem. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Pracy Tymczasowej w celu 
zatrudnienia na umowę o pracę i oddelegowania, jako pracownika tymczasowego 
(użyczonego) do pracy w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych pozwalających na ocenę stopnia kwalifikacji kandydata na dane 
stanowisko i porównania jego kandydatury z innymi, może być brak możliwości 
udziału Pani/Pana w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym lub mniejsze szanse 
na zatrudnienie. W szczególności podanie danych kontaktowych (numer telefonu, 
adres e-mail) ułatwi ewentualną komunikację pomiędzy Panią/Panem a rekruterem. 
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W związku z przetwarzaniem danych wobec Pani/Pana nie będą podejmowane 
decyzje w sposób zautomatyzowany. 

 


