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Ministerstwo Finansów  
Departament Analiz  

Wydział Terenowy we Wrocławiu 
serdecznie zaprasza absolwentów  

kierunków matematycznych i analizy danych 
do pracy w zespole badawczo-rozwojowym. 

 

Projektujemy i wdrażamy narzędzia informatyczno-statystyczne służące 
detekcji oszustw podatkowych. Poszukujemy entuzjastów mających 
umiejętności analityczne, chcących rozwijać się w zakresie modelowania 
statystyczno-ekonometrycznego, przetwarzania dużych heterogenicznych 
zbiorów danych oraz programowania obliczeń (np. R lub Python).   

 

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych) 
prosimy kierować na adres e-mail: dppt.sekretariat@mf.gov.pl  

do dnia 19 lipca 2018 r.  
W temacie e-maila „rekrutacja DPPT5”.   

Oferta dotyczy zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu. 

 

 



………………………………………. 
Miejscowość, data 

…………………………………………………. 
Imię i nazwisko kandydata 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

na stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Finansów, do celów naboru. 

Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji dotyczących prowadzonego naboru 

elektronicznie na adres …………………………………………………………………….  

lub telefonicznie pod nr tel. …………………………………………………………..…… 

 
 

…………………………………………………. 
      Podpis kandydata 

 
 

Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych dla 

celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez 

Ministerstwo Finansów. 

 
…………………………………………………. 

      Podpis kandydata 
 

                                                           
1 Zgoda nie jest obowiązkowa. 



DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (RODO). Każdy kandydat 
przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych 
danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.  

 Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem 
Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Ministerstwie 
Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  

 Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo 
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych 
z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adresem e-mail: 
iod@mf.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, 
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w 
służbie cywilnej  

 Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą 
być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa  

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na 
stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których 
dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego 
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego 
samego stanowiska)  

 Uprawnienia:  

o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do 
przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres 
kontaktowy administratora danych, podany powyżej  

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i 
nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO  

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 

 


