DZIEŃ OTWARTY
Kandydujesz
na F/O w Enter Air?
Spełniasz wymagania
i zaaplikowałeś/aś przez nasz
system rekrutacyjny?
Przyjdź na Dzień Otwarty
w naszym Centrum Szkolenia
Symulatorowego w Warszawie.
KIEDY? 19 sierpnia 2022
w godz. 09:00-17:00 LT.

W PROGRAMIE:
- Prezentacja firmy i naszej oferty,
- Demonstracja symulatora FFS B738
z możliwością krótkiego lotu zapoznawczego.
ZAPISY POD ADRESEM: pilot@enterair.pl
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jeszcze nie przesłałeś/aś dokumentów rekrutacyjnych,
możesz to zrobić tu: https://pilot-career.enterair.pl/

Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTER AIR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią
Ilonę Machajską- Glińską, z którą kontakt jest możliwy elektronicznie na adres email daneosobowe@enterair.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w celu Prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego wyniku tego procesu także do zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c)
RODO;W przypadku wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO a także w celu zabezpieczenia prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Enter Air Sp. Z o. o. jako administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały
okres procesu rekrutacyjnego a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 2 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO; Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo
prawo również wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią informacji o ochronie danych
osobowych znajdującą się w naszej Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej https://pilot-career.enterair.pl/ w zakładce Polityka prywatności.

