
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest organizacją zrzeszającą ponad 200 najważniejszych firm 
polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje 
interaktywne. Propaguje skuteczne rozwiązania e-marketingowe, tworzy, prezentuje i wdraża standardy jakościowe, 
realizuje badania rynku online.  
 
Jest organizatorem konferencji (Forum IAB, MIXX), warsztatów i szkoleń (Internet Week, IABHowTo, FutuLab). 
Jednym z flagowych projektów IAB Polska jest DIMAQ – program certyfikujący wiedzę z dziedziny e-marketingu.  
IAB Polska działa od 2000 roku, jest częścią struktur światowych organizacji IAB oraz członkiem IAB Europe, Związku 
Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Krajowej Izby Gospodarczej. 
 

 

 

 

 

 

 

Koordynator szkoleń 

Miejsce pracy: Warszawa 

 

Osoba, którą zaprosimy do współpracy będzie odpowiadać za organizację szkoleń i obsługę 

klienta. Podstawowy zakres obowiązków będzie zawierać: 

 współtworzenie kalendarza szkoleń, 

 organizację szkoleń otwartych i zamkniętych, 

 dbanie o prawidłowy przebieg szkolenia, reagowanie na bieżące potrzeby uczestników 

szkoleń i trenera, 

 współpracę z trenerami oraz dostawcami, 

 przygotowanie materiałów szkoleniowych, sporządzanie podsumowań ankiet 

ewaluacyjnych, 

 wystawianie i rozliczanie faktur oraz wydatków, 

 przygotowywanie i edycja dokumentów, 

 inne bieżące sprawy administracyjne. 

  

Od kandydatów oczekujemy: 

 doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 
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 bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności priorytetyzowania zadań, 

 umiejętności współpracy w zespole i budowania relacji, 

 dobrej znajomości obsługi pakietu MsOffice, 

 umiejętności zarządzania przepływem informacji w zespole, 

 proaktywnego podejścia do realizacji powierzonych zadań: otwartość, samodzielność, 

inicjatywa, 

 umiejętności pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku, 

 komunikatywności, odpowiedzialności i rzetelności. 

 

Pracownikom oferujemy: 

 stanowisko zależne od doświadczenia, 

 umowę o pracę lub inną formę współpracy, 

 dobrą atmosferę w pracy: praca jest wymagająca, ale rozumiemy, jak ważna jest 

równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, 

 możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji, 

 dostęp do wiedzy i wydarzeń branżowych, 

 udział w szkoleniach branżowych, 

 pakiet opieki medycznej po okresie próbnym, 

 kartę Multisport. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie aplikacji na adres: e.opach@dimaq.eu.  

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji  
 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 
(dalej: „IAB Polska”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa 

 przez e-mail: biuro@iab.org.pl 
 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

 przeprowadzić bieżący proces rekrutacji, w tym ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i 

umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią 

osobę do pracy u nas;  

 przygotować dokumentację niezbędną do zawarcia z Tobą umowy o pracę, jeżeli zostaniesz 

wybrany do pracy u nas; 

 archiwizować Twoje dane w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas 

obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę 

– w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; 

wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli 

przekazujesz nam z własnej inicjatywy dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane 

kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 Niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do zawarcia umowy o pracę. 

 Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy 

uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne 

do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. 

 

3. Okres przechowywania danych osobowych 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na 

które aplikujesz. 

4. Odbiorcy danych 

mailto:biuro@iab.org.pl
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Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo wycofania zgody, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną 

sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu,  

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym 

się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 

zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli 

takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 powyżej).  

 

Prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w 

liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; 

kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

Prawo wyrażenia sprzeciwu 

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – 

masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 


