
Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. 

zatrudnią  

w Zakładzie w Chodzieży 

 

na stanowisko: 

Ustawiacz ceramiki – szkliwierz 
 

Opis stanowiska 

 Załadunek i rozładunek wózków pieca ostrego i biskwitowego 

 Szkliwienie towaru 

 Praca w systemie czterobrygadowym 

 

Kwalifikacje 

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy: 

 umiejętność pracy w zespole 

 dyspozycyjność 

 

Oferujemy 

- stabilną pracę w firmie z tradycjami 

- bezpieczne warunki pracy 

- pakiet socjalny 

 

Ofertę (CV, list motywacyjny) prosimy kierować: 

dział kadr w Chodzieży na adres: 

 

Polskie Fabryki Porcelany  

„Ćmielów” i „Chodzież” S.A. 

Zakład Produkcyjny Chodzież 

ul. Kasprzaka 26 

64-800 Chodzież 

 

lub e-mail: k.nowastowska@porcelana.com.pl  

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

 
 

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie (CV)  informacji, o wyrażonych przez Państwo zgodach: 

  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych, przez Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., w celu 

realizacji procesu rekrutacyjnego.  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych, przez Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A., w celu 

realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.  

 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych przez Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. spółkom w 

grupie kapitałowej „WISTIL”S.A. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i 

„Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 45, dalej zwany „Administratorem”, 

dalej zwany „Administratorem”. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  
adres e-mail: inspektor-rodo@porcelana.com.pl  

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

  ul. Ostrowiecka 45 

  27-440 Ćmielów  

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy, a w 

pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być 

odwołana; 

4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione: 

 Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.;  

 „Wistil" S.A.; 

 Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A.; 

 ZPS LUBIANA S.A.; 

 LUBIANA HURT Sp. z o.o.; 

 PPHU „FEDRA” Sp. z o.o.; 

 Lubeko Sp. z o.o.; 

 Limko Sp. z o.o.; 

 ZPSCHiM Piotrowice Sp. z o.o. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 miesięcy, licząc od zakończenia procesu 

rekrutacyjnego. 

6. Ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c) przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 

Dz.U.UE.L.2016.119.1).  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych 

w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do 

pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane. 
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