
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

POMOC TECHNICZNA - RECEPCJONISTA 
w Dziale Obsługi Studentów 

 
 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będą należeć: 

- weryfikacja osób wchodzących na teren akademika; 

- udzielanie wszelkich informacji osobom zainteresowanym; 

- wydawani kluczy osobom uprawnionym; 

- przyjmowanie należności; 

- przyjmowanie i wydawanie korespondencji; 

- obsługa centrali telefonicznej; 

- prowadzenie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem pokoi gościnnych; 

- przeprowadzanie systematycznych obchodów budynku i terenu dziedzińca. 
 

 Od kandydatów oczekujemy: 

- wykształcenia min. średniego; 

- podstawowej znajomości obsługi komputera; 

- umiejętność pracy w zespole; 

- zdolności szybkiego uczenia się; 

- dokładności; 

- umiejętności samodzielnej organizacji pracy; 

- wysokiej kultury osobistej; 

- umiejętności pracy pod presją czasu. 
 

Oferujemy: 

- umowę o pracę; 

- ciekawą pracę w dynamicznym zespole; 

- pracę w trybie zmianowym; 

- pakiety socjalne. 
 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV oraz  

list motywacyjny na adres spm@sgh.waw.pl do dnia 6.04.2020r. 
 

Do życiorysu prosimy dołączyć oświadczenie o treści: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych, zawartych w mojej 

ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

 



 

 
1. Administrator danych Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 
2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
z którym można skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl. 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Dane przetwarzane są w celu realizacji 
procesu rekrutacji - podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. b 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), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej: 
RODO. 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest 
niezbędne do wzięcia w niej udziału i zawarcia umowy. 
5. Odbiorcy danych 
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być 
im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te 
będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. 
6. Czas przetwarzania danych Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. 
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą 
przetwarzane do czasu odwołania zgody. 
7. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 
danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W zakresie, w jakim podstawą 
prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany Informujemy, że nie 
będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 
RODO. 
9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 


