
    

    

 

PRACA 

KONTAKT 

Aplikacje prosimy 

składać na adres:  

biuro@agio.com.pl 

Kontakt tel. : 

71 7879989 

601883101 

601883102 

BIURO RACHUNKOWE AGIO S.C. 

WROCŁAW, UL. MARCHEWKOWA 10 
 

OFERTA PRACY 

NA STANOWISKU ASYSTENTA – MŁODSZEGO KSIĘGOWEGO 

LICZBA OFEROWANYCH MIEJSC:  2 

FORMA ZATRUDNIENA:   UMOWA ZLECENIE. 
 

OFERUJEMY:  możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji, poznanie 

praktycznych aspektów pracy działów księgowości, kontakt z księgowym 

wymiarem różnorodnych zdarzeń gospodarczych, możliwość doskonałego 

opanowania systemu księgowania SYMFONIA, elastyczny grafik pracy, 

wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i zaangażowania. 

 

OCZEKIWANIA:  oferta kierowana do studentów studiów wieczorowych, 

zaocznych ale też  dziennych dyspozycyjnych także w okresie wakacyjnym. 

Oczekujemy podstawowej znajomości prawa bilansowego i podatkowego, 

chęci zdobywanie wiedzy i umiejętności, praktycznej umiejętności obsługi 

sprzętu komputerowego oraz posługiwania się typowym oprogramowaniem 

biurowym typu Office.  

 

MILE WIDZIANE:  praktyka w księgowości, znajomość systemu SYMFONIA 

 

 

 Prosimy o dołączenie klauzuli: „Niniejszym udzielam zgody AGIO S.C.  na 
przetwarzanie moich danych osobowych, znajdujących się w 
dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z rekrutacją zgodnie 
z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Oświadczam, że zapoznałem się z 
informacjami, o których mowa w art. 13 RODO” 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W PROWADZONYCH PRZEZ AGIO S.C.  PROCESACH 

REKRUTACYJNYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH W PROWADZONYCH PRZEZ AGIO S.C.  PROCESACH 
REKRUTACYJNYCH 
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 

roku  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 roku 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; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 

4.05.2016), informujemy, na podstawie artykułu 13 tegoż Rozporządzenia, 

iż od 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady 

związane z przetwarzaniem uzyskanych  danych osobowych: 
 
. 

 Administratorem danych osobowych jest AGIO S.C. Dorota Piróg, Janusz Piróg 

z siedzibą we Wrocławiu 52-311, ul. Marchewkowa 10.  

Punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych przez e-mail: biuro@agio.com.pl lub pisemnie na 

adres  siedziby Administratora.   

Celem i podstawą przetwarzania jest proces rekrutacji realizowany na 

podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.   

Nie przekazujemy pozyskanych w tym procesie danych osobowych. 

Dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez okres negocjowania 

umowy – do zakończenia tego procesu. 

Prawa osoby, która przekazała dane osobowe: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

 prawo do usunięcia danych 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

tel. +48 (22) 531 03 00 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych 

osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

W celu wykonania w/w praw, należy skierować żądanie pod adres email 

wskazany powyżej lub pisemnie na adres  siedziby Administratora wskazany  

powyżej. 
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