
 

rekrutacja@PAULAingredients.com  
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.                                                                                                                                                                                             Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie 

wyrażam zgody*                                                                                                                                                                                                                                                                 na przetwarzanie 
moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez  PAULA Ingredients Sp. z o.o.                                                                                                                   Brak klauzuli 

zgody pozostaje bez wpływu na udział w procesie rekrutacji.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Administratorem danych osobowych jest PAULA Ingredients Sp z . o.o. z siedzibą w Kaliszu. przy ul. Łódzkiej 145A. Podanie danych  

osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji,                            
na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe na potrzeby dalszych rekrutacji przechowywane będą przez okres 1 roku od daty otrzymania dokumentów 

aplikacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, 
usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego przez Administratora. Przysługuje Pani /Panu 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www: https://paulaingredients.com/pl/dane-osobowe/. 
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ZAKRES O : 

 
▪ Ocena surowców/ wyrobów w zakresie organoleptycznym/ mikrobiologicznym/ fizykochemicznym 
▪  
▪ 

 
▪ Wykonywanie kontroli stanu sanitano-  
▪ Przygotowywanie obszarów produkcyjnych do inspekcji i audytów  
▪  
▪  
▪  

                                                           OCZE                                                                                                   OD KANDYDATÓW 

OCZEKUJEMY: 
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▪  
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▪  
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