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COPERNICUS SUN S.A. 

 

„RuszamySłońce,wstrzymujemyrachunki”. 

 

Jesteśmyprężnierozwijającąsięspółkąakcyjną,którastawiasobieambitneceleikonsekwentnieje

realizuje.  

Działamywbranżyodnawialnychiekologicznychźródełenergii.Oferujemynowoczesnerozwiązania

fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych i firm, które pozwalają im osiągnąć niezależność

energetycznąorazoszczędnościfinansowe. 
 
 
 

Zapraszamy do odbycia praktyk w dziale Logistyki i Transportu! 
 

Pomożemy Ci zdobyć doświadczenie pod okiem specjalistów.  
 

Gwarantujemy otwartą atmosferę. 
 

Lokalizacja praktyk – centrum Wrocławia budynek Sky Tower. 
 
 
 

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyk należy przesłać CV wraz z klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzaniemoich danych osobowych orazweryfikacjęmoich kompetencji
przezCopernicusSunS.A.dlapotrzebobecnejrekrutacji“naadresmailowy 
a.wojtowicz-chalupa@copernicussun.pl. 
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Przetwarzanie danych osobowych przez Copernicus Sun S.A.  
 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do COPERNICUS SUN S.A. z siedzibą w: Gwiaździsta 66, 53-413 
Wrocław (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę
Twoich danychosobowychzawartychwzgłoszeniurekrutacyjnym,wceluprowadzeniarekrutacjina
stanowiskowskazanewogłoszeniu.Wkażdymczasiemożesz cofnąć zgodę kontaktując się znami
pod  
adresem 
e-mail: j.grelewicz@copernicussun.pl. 
 
Będziemyprzetwarzaliinformacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu,woparciuonastępującepodstawyprawne: (a) abywypełnić ciążącenanasobowiązki
prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, 
wykształcenie,doświadczeniezawodowe,umiejętności,kwalifikacje)lubwinnychprzepisachprawa
(wedługwymogówogłoszenia);(b)abypodjąćdziałanianaTwojeżądanieprzedzawarciemumowy
(np. informacje o oczekiwanymwynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w
oparciuoTwojązgodę(np.Twójwizerunek,zainteresowania);woparciuonaszprawnieuzasadniony
interes(np.Twójadrese-mail,któryjestniezbędnydoTwojejidentyfikacjinaformularzuPracuj.pl).
Twoje dane osobowemożemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne
stanowiska(woparciuoTwojązgodę).Podaniedanychosobowychwskazanychwprzepisachprawa,
niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w
naszym prawnieuzasadnionyminteresie,jestobowiązkowe,żebywziąćudziałwrekrutacji.Podanie
pozostałychdanych jestdobrowolne.Maszprawodostępudoswoichdanych,wtymuzyskania ich
kopii,sprostowaniadanych,żądaniaichusunięcia,ograniczeniaprzetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobecprzetwarzaniaorazprzeniesieniapodanychdanych(naktórychprzetwarzaniewyraziłeśzgodę
lubprzetwarzamyjenaTwojeżądanieprzedzawarciemumowy)do innegoadministratoradanych.
MasztakżeprawowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych.Cofnięciezgody
pozostajebezwpływunazgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgody
przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowemożemy przekazać
dostawcomusługi publikacji ogłoszeńo pracę, dostawcom systemówdo zarządzania rekrutacjami,
dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).W razie pytańmożesz się z nami
skontaktowaćpodadreseme-mail: j.grelewicz@copernicussun.pl. 
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