Asystent geodety/Geodeta
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13,
10-117 Olsztyn, zatrudni pracowników do prac kameralnych związanych z projektami:
•
•

"Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)"
"Opracowanie kartograficzne cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000
(KARTO10k) na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)"

Oczekujemy:
•
•
•
•
•
•

wykształcenia geodezyjnego (ukończonego lub w trakcie)
znajomość zagadnień związanych z GIS
umiejętności analitycznego myślenia
chęci ciągłego podnoszenia kwalifikacji
umiejętność pracy w zespole
zaangażowania

Mile widziane:
•
•

doświadczenie na podobnym stanowisku
znajomość oprogramowania: MicroStation, GeoMedia

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracę nad ciekawymi i nowoczesnymi technologicznie projektami
pracę w młodym zespole
wysoką kulturę pracy i przyjazną atmosferę

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres email: tszklarczyk@opgk.olsztyn.pl .
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów
aplikacyjnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.20116 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) (Dz.Urz. UE L 119, str. 1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn informuje,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,
reprezentowane przez Prezesa Zarządu lub Prokurenta, e-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl, zwanym dalej
Administratorem.
2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul.
1
Maja
13,
10-117
Olsztyn
wyznaczyło
Inspektora
Ochrony
Danych,
z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod
adresem e-mail: iod@ajip.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników zgodnie z przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie,
wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie
uzasadnione interesy Administratora. (art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c RODO)
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, w każdej chwili
ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne i prawne, inne podmioty oraz instytucje
z którymi Administrator współpracuje, bądź które bezpośrednio lub pośrednio związane
są z realizowaniem podstawowych zadań i celów Administratora na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do
organizacji międzynarodowych.
6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres rekrutacji, w której zostały one zebrane
(nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy) a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217
ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia lub wykonania umowy
lub przeprowadzenia innych działań związanych z realizacją celów i zadań Administratora.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo do żądania od Administratora do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO.

