PRAKTYKANT
Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi, zastanawiasz się, czy wybrać kierunek ścisły lub inżynieryjny
na studiach, chcesz zobaczyć jak wygląda praca w firmie inżynieryjnej zajmującej się fotoniką i
technologią światłowodową i jesteś osobą pełnoletnią …. To właśnie na Ciebie czekamy!

GDZIE
Warszawa/Ołtarzew (dojazd do siedziby firmy z Warszawy możliwy będzie np. samochodem z
jednym z naszych pracowników)

KIEDY
5 – 9 sierpnia 2019 lub 12 – 16 sierpnia 2019. Praktyki trwają 1 tydzień w wybranym terminie.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ustalony zostaje indywidualnie z każdym kandydatem. W tym czasie dany praktykant zostanie
przydzielony do opiekuna z laboratorium, gdzie będzie wykonywał po jego opieką prace praktyczne,
komputerowe, porządkowe, inne.

CO PRZYGOTOWAĆ
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą prosimy o przesyłanie poniżej wymienionych dokumentów
aplikacyjnych na adres mkazimierczak@inphotech.pl do dnia 14 czerwca 2019 roku:
• CV,
• List motywacyjny,
• Przewidywane oceny z przedmiotów ścisłych potwierdzone podpisem nauczyciela danego
przedmiotu.

Po zakończeniu praktyk, uczestnik otrzyma Dyplom oraz opinię dotyczącą jego pracy.

PROSIMY O ZAWARCIE POD DOKUMENTEM CV PODPISANEJ KLAUZULI
„Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
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przez Administratora Danych Osobowych Brin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ceramicznej 18/639
(kod pocztowy: 03-126 Warszawa), w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.”
Treść klauzuli informacyjnej
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Brin Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Ceramicznej 18/639 w Warszawie, kod pocztowy 03-126, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714108, NIP 5242849718, REGON: 369305699
Ponadto, informujemy, że:
1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym również danych
dotyczących zdrowia oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod wskazanym adresem
e-mail: biuro@brin.com.pl .
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane
stanowisko.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody przed jej cofnięciem.
6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą/będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych.
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zrealizowania ww.
celu.
9. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
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