Umowa zlecenie w Wydziale Technicznym
Departamentu Administracji
Zakres czynności stanowiących przedmiot umowy:















koordynacja przeglądów siedziby w Konstancinie Jeziornie i w zamiejscowych komórkach
organizacyjnych Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Radom, Warszawa);
koordynacja przygotowania analiz oraz planów działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych
przez inspektorów branżowych, koordynacja przygotowania podsumowań i rekomendacji
a także monitorowanie ich wdrożenia;
koordynacja przeprowadzania obowiązkowych przeglądów wymaganych prawem
i wynikających z instrukcji dokumentacji techniczno ruchowych;
realizacja zadań związanych z systemem upoważnień do prac w instalacjach EE związanych
z funkcją Głównego Energetyka i Zastępców Głównego Energetyka w siedzibie firmy
w Konstancinie Jeziornie i w komórkach zamiejscowych;
przygotowanie, zgłaszanie i koordynowanie prac eksploatacyjno serwisowych
prowadzonych w siedzibie w Konstancinie Jeziornie;
opiniowanie projektów dotyczących prac remontowo inwestycyjnych prowadzonych
w siedzibie w Konstancinie Jeziornie i w komórce organizacyjnej w Warszawie;
zbieranie i analiza danych związanych ze zgłoszeniami do Planu Zamówień Inwestycyjnych
oraz Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej w zakresie zarządzania obiektami w Konstancinie
Jeziornie i zamiejscowych komórkach organizacyjnych;
koordynacja prac firm konserwacyjnych zajmujących się serwisowaniem instalacji w siedzibie
w Konstancinie Jeziornie;
planowanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i części zamienne związane
z utrzymaniem obiektu w Konstancinie Jeziornie;
koordynacja i współpraca w zakresie opracowywania zadań remontowo – inwestycyjnych;
koordynacja spraw związanych z eksploatacją, utrzymaniem i funkcjonowaniem siedziby
w Konstancinie Jeziornie i siedzib pozostałych zamiejscowych komórek organizacyjnych.

www.pse.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres rekrutacja@pse.pl .
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych
w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail:
daneosobowe@pse.pl).
W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
2016/679), jakim jest ochrona interesów prawnych PSE S.A.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu wyboru Zleceniobiorcy
jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy,
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa.
Zgodę na przetwarzanie danych, o której mowa powyżej można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A.
prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania
danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrona Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe
nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania tych danych jest
brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty w procesie wyboru Zleceniobiorcy, którego dotyczy ogłoszenie.
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