
 

 
 

Targi Lublin S.A. 

poszukują kandydatek / kandydatów chętnych do pracy na zlecenie podczas 

imprez organizowanych w Targach Lublin.  

 

Studenci i Uczniowie! 

Chcecie zasilić swój studencki budżet oraz zdobyć nowe doświadczenie w pracy przy 

organizacji i obsłudze eventów? Targi Lublin S.A. poszukują chętnych do pracy na umowę 

zlecenie podczas organizowanych imprez.  

Poszukujemy chętnych do prac technicznych (np. ustawianie krzeseł, stołów), obsługi 

szatni, biletu elektronicznego, rejestracji zwiedzających oraz sprawdzanie biletów. 

Chętnie pokażemy Wam jak wygląda nasza praca podczas wydarzeń.  

Oferujemy pracę osobom do 26 roku życia posiadającym ważną legitymację studencką 

lub uczniowską. 

Osoba do kontaktu:  

Anna Błażejewska; 797 970 236; a.blazejewska@targi.lublin.pl 

 

Prosimy o umieszczenie na aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Targi Lublin  S.A. dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem 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)”.  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A., 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r.,  
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4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych 

rekrutacji/ przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne,  

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało 

się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego 

przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 


