
 
 
 

Oferta pracy sezonowej dla uczniów/studentów 

 
Miejsce pracy: teren Gminy Łodygowice 

 

Ramowy zakres obowiązków: 

 Prace konserwacyjno-porządkowe przy obiektach komunalnych ETS. 

 Zbieranie odpadów przydrożnych. 

 Prace przy utrzymaniu infrastruktury technicznej.  

 Koszenie traw (dotyczy osób powyżej 18 roku życia) 

 

Wymagania: 

 Wiek 16+ (między 16 a 18 rokiem życia wymagana zgoda rodziców) 

 Status ucznia/studenta. 

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

 Dyspozycyjność. 

 

Oferujemy: 

 Umowę zlecenie na okres czerwiec-wrzesień. 

 

Oferty zawierające CV  prosimy składać w siedzibie Spółki, tj. 

Eco Team Service sp. z o. o. 

34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75 

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ets@eco-ts.pl 

do dnia 31.05.2019 r. 
 

 

Inne:  

Spółka zastrzega sobie kontakt z wybranymi osobami. 
 
 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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. U. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Eco Team Service Sp. z o.o. 

reprezentowany przez Prezesa Spółki z siedzibą w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75. 

mailto:ets@eco-ts.pl


2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@infosystem-projekt.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- oceny Pani/Pana umiejętności zawodowych do wymogów umowy zlecenia, 

- po zawarciu umowy do wykonywania jej postanowień, 

- spełnienia przepisów podatkowych. 

4) Podstawa prawna: 

-  Art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

- Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze). 

- Art. 6 ust.1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów). 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: właściwy miejscowo naczelnik 

urzędu skarbowego, dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług prawnych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej 

umowy, a po jej zakończeniu w celach: 

a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. tak długo jak 

wynika to z obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji. 

b) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami tj. do czasu upływu 

okresu przedawnienia tych roszczeń. 

c) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu cofnięcia 

zgody. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 

9) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do 

usunięcia danych, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do 

wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw 

musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie 

danych. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do weryfikacji Pani/Pana 

umiejętności zawodowych przed zawarciem umowy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eco Team Service Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością. 
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75 
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