KIDT BIG SA wspiera rozwój
o przedsiębiorcach i konsumentach.

biznesu,

dostarczając

aktualne

i

wiarygodne

informacje

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisko:

Doradca Klienta Biznesowego
Miejsce pracy: Warszawa

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:









wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów biznesowych,
przygotowywanie i składanie ofert handlowych,
spotkania bezpośrednie z klientami,
tworzenie analiz niezbędnych do celów handlowych,
zawieranie umów z klientami,
współpraca przy: projektach marketngowych, obsłudze klienta w zakresach projektów
produktowych, reklamacji, obsłudze posprzedażowej i utrzymaniowej klientów,
prowadzenie negocjacji handlowych.

Oczekiwany profl:













co najmniej 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
doświadczenie w sprzedaży B2B,
znajomość technik sprzedażowych i doświadczenie w ich wykorzystywaniu,
umiejętność dokonywania syntezy i analiz dokumentów handlowych,
znajomość rynku fnansowego i wierzytelności,
umiejętność organizacji własnego czasu pracy,
zaangażowanie,
komunikatywność (umiejętność rozmów z osobami na różnych szczeblach organizacji),
doświadczenie negocjacyjne,
prawo jazdy kat. B,
umiejętność pracy z oprogramowaniem Microsof Ofce.

Oferujemy:
 pracę z praktykami rynku,
 uczestnictwo w ciekawych projektach,
 wpływ na rozwój produktów,
 możliwość rozwoju w ramach organizacji.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV i list motywacyjny)
z podaniem nazwy stanowiska w tytule
na adres e-mail: praca@kidt.pl do dnia 20.07.2018 roku.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji i uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fzycznych 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO
informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji
Gospodarczej Biuro S.A. z siedzibą w Kielcach (25-325) ul. Poleska 44. (dalej, jako „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kidt.pl, lub
przesyłając e – mail na adres: iodo@kidt.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby
Administratora.
2. Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail
pod adres: iodo@kidt.pl za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradca Klienta
Biznesowego. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.). W pozostałym zakresie podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Pani/Pana zgoda.
4. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od zakończenia
procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy : iodo@kidt.pl.
Przysługuje
Pani/Panu
prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych,
(adres: ul. Stawki 2, 00 - 193, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie
się o przyjęcie kandydata do pracy w Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A.
z siedzibą w Kielcach
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będącej wynikiem proflowania.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będącej wynikiem proflowania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z podaniem nazwy stanowiska w tytule,
a także zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną, a także zamieszczenie w swojej ofercie zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
1.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Krajową Informacje
Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A. z siedzibą w Kielcach (ul. Poleska 44, 25-32) podanych przez
mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie
przepisów prawa, w tym art. 221 § Kodeksu pracy, zawartych w moim CV oraz liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych
dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Doradca
Klienta Biznesowego. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”.
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

2.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Doradca Klienta
Biznesowego jest Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A. z siedzibą w
Kielcach (25-325) ul. Poleska 44.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A. z siedzibą w
Kielcach, ul. Poleska 44, 25-325 z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

e-mail: iodo@kidt.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradca Klienta
Biznesowego. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22 1 Kodeksu Pracy z dnia 26
czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Pani/Pana zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia
procesu rekrutacji.
7. Przysługuje mi prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych.
10. Podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym
ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji
Gospodarczej Biuro S.A.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie proflowania.
_____________________
Podpis kandydata do pracy

