
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNAJ NASZE RESTAURACJE I ZACZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ!!!! 
 

Poszukujemy osób do pracy na stanowiska: 

KELNER KA/ KELNER 
KASJERKA/KASJER 

BARMAN/BARMANKA 
Lokalizacja: Warszawa Lotnisko Chopina 

 
Co oferujemy? 

• Elastyczny grafik – bez problemu połączysz pracę z nauką, życiem rodzinnym, 
pasjami! 

• Umowę zlecenie lub umowę o pracę 

• Stałe wynagrodzenie + napiwki + premia uznaniowa 

• Pracę z naszymi najlepszymi Managerami, którzy cenią fajną atmosferę i wzajemne 
relacje 

• Pyszny i bezpłatny obiad 

• Szkolenie oraz wsparcie na stracie  

• Stabilne zatrudnienie i uczciwe warunki 

• Możliwość awansu i rozwoju w Naszych strukturach 

• Pakiet medyczny i sportowy na bardzo korzystnych warunkach 
 
Czego oczekujemy? 
 

• Dobrej znajomości języka angielskiego – w końcu pracujemy w międzynarodowym 
środowisku 

• Uśmiechu i otwartości 

• Umiejętności pracy w zespole i zaangażowania 

• Mile widziana książeczka sanepidu 
 
 

Pamiętaj nie wymagamy doświadczenia! Chcemy abyś z Nami rozpoczął przygodę z gastronomią! 

 

Nie czekaj! APLIKUJ – REKRUTACJA@ZPRSA.PL 
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Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy 

Administrator danych - Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. adres do korespondencji: ul. 

Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie 

ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw 

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych: 

a. prowadzenie rekrutacji, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), 

b. wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (dotyczy tylko kandydatów - cudzoziemców), podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek 

prawny); 

c. obsługa prawna, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obsługa 

prawna). 

Odbiorcy danych 

- Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie 

administratora w zakresie obsługi informatycznej i prawnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane 

osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. 

- Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z grupy 

administratora (tj. podmiotom z nim powiązanym), administrator udostępni Państwa dane dla celów udziału 

w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty. 

  

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych 

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania, 

- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

- inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

  

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych możecie Państwo uzyskać zwracając się 

pod adres: rekrutacja_zprsa.pl 

 


