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W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży internetowej poszukujemy kandydata/kandydatki
na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. e-commerce
Miejsce pracy: Tomice (pow. piaseczyński)
Zakres obowiązków:
 przyjmowanie oraz realizacja zamówień złożonych za pomocą internetowych platform
sprzedażowych
 aktualizacja oferty produktów w sprzedaży internetowej
 tworzenie opisów produktowych w porozumieniu z działem marketingu
 utrzymywanie telefonicznego i mailowego kontaktu z Klientem
 obsługa wysyłki zamówień
 aktywne reagowanie na problemy, reklamacje oraz pytania klientów.
 monitoring rynku, konkurencji oraz trendów w sprzedaży internetowej w wybranej kategorii
produktowej (drobne AGD)
Od kandydata oczekujemy:
 lekkie pióro – kreatywne tworzenie opisów produktowych
 bardzo dobrej znajomości środowiska Microsoft Office (w szczególności Excel, Power Point)
 znajomości rynku e-commerce, umiejętności technicznych związanych z dodawaniem,
usuwaniem i modernizowaniem oferty internetowej
 odpowiedzialności za powierzone obowiązki
 komunikatywności i otwartości na kontakt z klientem
 znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Oferujemy:
 pracę w stabilnej międzynarodowej firmie
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 przyjazną, miłą atmosferę
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@fackelmann.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fackelmann Polska Spółka z o.o., w celu wzięcia
udziału w procesie rekrutacji na stanowisko: Młodszy Specjalista ds. e-commerce. Zostałem (łam)
poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres mailowy: praca@fackelmann.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed
jej wycofaniem".
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fackelmann Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tomicach, ul. Europejska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170680.
2) Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Fackelmann Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą adresu e-mail rodo@fackelmann.pl
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fackelmann Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
b) realizacji umów zawartych z Fackelmann Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fackelmann Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Fackelmann Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Fackelmann Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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