ZO PZŁ w Warszawie
Poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:
Rzecznik Prasowy

Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
- doradztwo dla Zarządu Okręgowego PZŁ w zakresie kreowania polityki wizerunkowej
dotyczącej bieżącej działalności Zarządu Okręgowego PZŁ jak i kształtowania świadomości
publicznej na temat ochrony przyrody przez PZŁ;
- reprezentowania Zarządu Okręgowego PZŁ w mediach, tworzenia informacji prasowych,
przygotowanie wystąpień publicznych;
- budowanie i zarządzanie relacjami z przedstawicielami mediów, organizacja konferencji
prasowych, spotkań informacyjnych, wywiadów;
- współopracowywanie strategii promocji „Komunikacji” Zarządu Okręgowego PZŁ
Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- posiadanie uprawnień do wykonywania polowania,
- wiedza na temat aktualnych trendów komunikacji medialnej, w tym z wykorzystaniem
internetu (facebook) i innych mediów społecznościowych,
- doświadczenie i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych,
- umiejętność tworzenia tekstów
Dodatkowo mile widziane:
- doskonałe zdolności organizacyjne,
- umiejętność pracy w zespole,

CV i list motywacyjny w języku polskim proszę przesłać na adres e-mail:
zo.warszawa@pzlow.pl
Rekrutujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Łowiecki
w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul.
Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”).
Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, tj. Pana Kamila Bryłkę, z którym można się
skontaktować pisząc na adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35,
00-029 Warszawa.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych:
a) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do
kontaktu, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym
czasie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
b) PZŁ będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli
wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podanie przez Państwa w procesie rekrutacji danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest
dobrowolne.
5. Pani/ Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu
rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia żądania usunięcia danych. *
6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych odbiorcom danych.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do odbiorców spoza Unii Europejskiej (państwa
trzeciego) ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, ma Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na tej
podstawie.
9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres wskazany
punkcie 1 lub z inspektorem ochrony danych.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
Zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach
prowadzonych przez PZŁ przez okres 12 miesięcy.
 TAK
 NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym oraz
załączonych dokumentach, jeśli przekazane dane wykraczają poza zakres wynikający z art. 221 Kodeksu pracy wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 TAK
 NIE
* W razie nawiązania stosunku pracy dane osobowe udostępnione zgodnie z art 221 Kodeksu pracy będą przetwarzane jako
dane pracowników, przez okres przewidziany przepisami prawa pracy (50 lat).

