Umowa zlecenie w Sekcji Komunikacji
Korporacyjnej Departamentu Komunikacji
- umowa na okres 3 miesięcy –
Zakres czynności stanowiących przedmiot umowy:






obsługa sekcji w zakresie organizacji wydarzeń:
 wyszukiwanie podwykonawców,
 tworzenie kosztorysów,
 tworzenie i potwierdzanie list gości,
 obsługa recepcji, etc.;
prace archiwizacyjne,
przygotowywanie raportów,
obsługa administracyjna sekcji.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres
rekrutacje@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).
d) 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
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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 kandydatury w procesie wyboru Zleceniobiorcy, którego dotyczy ogłoszenie.
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