
Towarzystwo Edukacyjne Vizja powstało z inicjatywy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  
w Warszawie – uczelni akademickiej, posiadającej wieloletnie doświadczenie na rynku oświatowym. 
Ideą TE Vizja jest tworzenie przedszkoli oraz szkół spełniających najwyższe standardy edukacyjne 
oraz organizacyjne. 
 
W związku z postępującym rozwojem naszej placówki poszukujemy Nauczyciela informatyki. 
 
Od zatrudnionej osoby wymagamy pełnych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania  
w szkole, mile widziane dodatkowe kursy i szkolenia. 
 
Oczekujemy:  
– umiejętności współpracy w grupie,  
– cierpliwości i wyrozumiałości dla dzieci,  
– kreatywności,  
– odpowiedzialności,  
– znajomości nowych technologii w zakresie nauczanego przedmiotu. 
 
Oferujemy:  
– pracę w doświadczonym zespole w nowoczesnej placówce,  
– możliwość awansu zawodowego nauczyciela,  
– miłą atmosferę pracy, jak i możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,   
– samodzielne tworzenie i realizację programu nauczania. 
 
CV oraz LM z prosimy kierować na adres: praca.gdansk@tevizja.pl.  
 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
Do CV prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji: 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo 
Edukacyjne „VIZJA” sp. z o.o. w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko 
………………………………….. 
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 
………………………………….. 
           (podpis) 
 
Prosimy o dodanie klauzuli: 
Klauzula informacyjna Towarzystwa Edukacyjnego „VIZJA” sp. z o.o. w Warszawie  
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 
ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji: Kto będzie administratorem 
Pani/Pana danych osobowych? Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie 
Towarzystwo Edukacyjne „VIZJA” sp. z o.o. („TE VIZJA”) w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres 
poczty e- mail: kontakt@tevizja.pl. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane 
osobowe? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji,  
a konsekwencją ich niepodania będzie nieobjęcie Pani/Pana osoby procesem rekrutacji. Jakie są kategorie 
odbiorców? Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administratora 
danych pracownicy właściwych działów. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia? Przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, 
usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie 
pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych. Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę  
w zakresie przetwarzania danych? Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania 
danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy 
Rozporządzenia. Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane? Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie mogą być 
przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Czy dane będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Zapoznałam/em się. 
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