
                                                             

Stock Polska - producent Czystej de Luxe, Żołądkowej Gorzkiej, Stock Prestige – firma będąca 

częścią Stock Spirits Group, poszukuje kandydatów: 

Praktykant/ka w Dziale Kadr 

Podczas praktyk zapoznasz się z: 

 Standardami i organizacją pracy Działu Kadr  

 Procesem zatrudniania i zwalniania pracowników  

 Zasadami prowadzenia i archiwizacji dokumentów kadrowych 

 Programem kadrowo-płacowym 

Wymagania: 

 Mile widziane doświadczenie lub wiedza z zakresu kadr/płac  

 Praktyczna znajomość podstawowych przepisów prawa pracy 

 Bardzo dobra znajomość MS Office (szczególnie MS Excel) 

 Mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

Oferujemy: 

 Płatne praktyki w Dziale Kadr 

 Zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowym 

 Możliwość poznania funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego 

 W trakcie praktyki możesz liczyć na pomoc i wsparcie opiekuna praktyk 

 Po zakończeniu praktyk otrzymasz zaświadczenie, potwierdzające zadania jakie 

wykonywałeś; 

 

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres rekrutacje@stock-polska.pl, w temacie wpisując: 

„Praktykant/ka w Dziale Kadr” 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stock Polska sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin (Stock Polska lub my). 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Przetwarzamy dane osobowe zawarte w przesłanym przez Ciebie zgłoszeniu rekrutacyjnym. Twoje 

dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w 

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

przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie 

ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

W jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących 

celach: 

• rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie, na podstawie przepisów prawa pracy lub Twojej zgody w przypadku 
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przekazania dodatkowych danych, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez 

okres 3 miesięcy, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację; 

• w przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy Tobą a Stock Polska, w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na 

podstawie naszego podstawie prawnie uzasadnionego interesu zasadniczo przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji, a dłużej, jeśli wynika 

to z przepisów prawa. 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w 

imieniu Stock Polska w celu: 

• świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych; 

• w przypadku wyrażenia zgody na poddanie się testowi kompetencyjnemu, dostawcom platform umożliwiających rozwiązanie testów, w 

szczególności SHL Polska Sp. z o.o. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG. 

Jakie są Twoje prawa z związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? Masz prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz otrzymania informacji dot. przetwarzania Twoich danych przez 

Stock Polska; 

• żądania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie 

używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzany Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania 

umowy; 

• żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

• wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie 

naszych prawnie uzasadnionych interesów; 

• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw wyślij email na adres GDPR[at]stockspirits.com lub 

wyślij wiadomość pocztą na adres siedziby Stock Polska podany powyżej z dopiskiem „Dział Prawny”. 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie przez Stock Polska Twoich 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

 

 


