
 

Zobacz co robimy na filmie: TM TECHNOLOGIE - Technologia, która czuwa 

 

Poszukujemy nowego członka zespołu IT 

Młodszy specjalista ds. IT 
 

Zakres obowiązków: 

• Utrzymanie ciągłości pracy infrastruktury IT pracowników firmy. 

• Prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania. 

• Udział w rozbudowie i modernizacji infrastruktury IT. 

  

Wymagania: 
• Chęć do pracy. 

• Odpowiedzialność. 

• Dokładność. 

  

Oferujemy: 
• Ciekawe wyzwania.  

• Możliwość poznawania nowoczesnych technologii. 

• Umowę o pracę. 

• Atrakcyjne wynagrodzenie. 

  

Miejsce pracy: Morawica 355 (15 minut z Bronowic). 

 CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja.it@tmtechnologie.pl 

 Aplikując na ogłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail rodo@tmtechnologie.pl. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Administratorem danych osobowych jest TM Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w: Morawicy, Morawica 355 („Administrator”): 

1. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będą przetwarzane 

w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) będą przetwarzane 

na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 

udziału w rekrutacji. 

2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi 

w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne. 

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje cv, a w przypadku 

zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania cv. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych,  

b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. 

https://youtu.be/c6hVtwPsK9o

