
Łomianki, ul. Warszawska 91, lok. 4, I piętro  

693 101 314, 605 320 681 

lomianki@galileusz.com.pl   

www.galileusz.com.pl 

 

 

 

Jesteś korepetytorem, nauczycielem, wykładowcą?  

Posiadasz doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych?  

Twoi uczniowie osiągają założone cele?  

Masz dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą?  

Przekazywanie wiedzy jest Twoją pasją? 

Jeżeli TAK – napisz do nas lub zadzwoń☺ 

Poszukujemy osób do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu programu 

nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum  

(program matury rozszerzonej) z przedmiotów: 

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA , BIOLOGIA, J. POLSKI, HISTORIA, 

GEOGRAFIA, WOS, INFORMATYKA  

oraz języków obcych:  

HISZPAŃSKI, ROSYJSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI lub INNE 

Zapraszamy wszystkich, którzy czerpią radość z pracy z dziećmi i młodzieżą! 

Korzyści ze współpracy z nami dają mnóstwo satysfakcji, pozwalają 

realizować swoje zamiłowania i mają realny wymiar finansowy☺ 

Przed wysłaniem CV zapoznaj się proszę z ofertą naszej firmy na stronie www.galileusz.com.pl 

 

O G Ł O S Z E N I E  

Administratorem Danych Osobowych jest  Master Edu s.c.  z siedzibą w Łomiankach (05-092) ul. Warszawska 91. Podanie danych osobowych w CV jest 

dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO).  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.  

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach 

prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.  

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Master Edu s.c. z siedzibą w Łomiankach na potrzeby 

przeprowadzenia procesu rekrutacji.  

 

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego  na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o 

dostarczenie zgody następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Master Edu s.c. z siedzibą w Łomiankach na potrzeby 

przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. 


