
WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU W CZASIE „POWIATOWEGO LATA”  

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W PRUSZKOWIE  

Terminy:  Godziny pracy: Specyfika pracy: Wiek 

Uczestniczek             

i Uczestników: 

13 - 17 lipca  2020 8:30 – 17:00 Poniedziałek stacjonarny,  

wtorek – piątek wycieczki  

7 – 10 l. 

27 - 31 lipca  2020 8:30 – 17:00 Poniedziałek stacjonarny,  

wtorek – piątek wycieczki  

7 – 10 l. 

3 - 7 sierpnia  2020 8:30 – 17:00 Poniedziałek stacjonarny,  

wtorek – piątek wycieczki  

7 – 10 l. 

Jakich osób szukamy?  

1. Lubiących pracę z dziećmi  

2. Kreatywnych inspiratorów  

3. Potrafiących pracować w zespole  

4. Odpowiedzialnych  

5. Punktualnych  

Wymagania formalne: 

1. zaświadczenie o ukończonym kursie wychowawcy lub inne zgodne z wymogami 

MEN 

2. orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych,  

3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub oświadczenie                       

o niekaralności 

Oferujemy:  

1. Umowę cywilnoprawną 

2. Lunch  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV podpisanego nazwisko_imię.pdf  

w tytule wiadomości wpisując POWIATOWE LATO_WYCHOWAWCA na adres: 



rekrutacja@mdkpruszkow.pl  w treści wiadomości prosimy o wskazanie możliwych 

turnusów oraz oczekiwanego wynagrodzenia brutto. 

Prosimy również o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na 

stanowisko wychowawcy wypoczynku w Młodzieżowym Domu Kultury ul. T. Kościuszki 41,  

05-800 Pruszków, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.”  

Na zgłoszenia czekamy do 25 marca 2020 r. do godz. 15:00. Zastrzegamy sobie 

możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDATÓW DO PRACY 

1. Dane  kontaktowe Administratora:  Młodzieżowy Dom Kultury ul. T. Kościuszki 41,  05-

800 Pruszków, tel (0-22) 758-81-28, e-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- iod@cbi.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na 

podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą 

przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana 

dokumentach. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział. 

5. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych       

w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane 

osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych 

rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Młodzieżowego Domu Kultury 

ul. T. Kościuszki 41,  05-800 Pruszków 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
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wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury                             

ul. T. Kościuszki 41,  05-800 Pruszków 

9.  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 


