
Warszawa, 23.06.2020 r. 
 
Quercus TFI S.A. zatrudni: 
 
 
Inspektora Nadzoru (Compliance Officer) 
 
Opis stanowiska: 

Samodzielne stanowisko do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem w towarzystwie 
funduszy inwestycyjnych. 

Wymagania: 
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze. 
• Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych i towarzystw 

funduszy inwestycyjnych. 
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
• Samodzielność, skrupulatność i rzetelność. 
• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. 

Oferujemy: 
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 
• Stabilne warunki zatrudnienia. 
• Pracę w dynamicznym zespole. 

 
Odpowiemy na wybrane zgłoszenia. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekrutacje@quercustfi.pl. 
 
Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej przez Quercus Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego.” 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quercus Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (zwany 

dalej Administratorem). 

 
2. Kontakt ws. przetwarzania danych osobowych 

Adres do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: iodo@quercustfi.pl. 

 
3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem 

zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania 

jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c 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, w związku z 

przepisami Kodeksu pracy), 

• przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – 

podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a w/w Rozporządzenia). 

 
4. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 
6 miesięcy. 

 
5. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu: 
• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo do sprostowania danych osobowych, 

• prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• prawo cofnięcia zgody (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

 
6. Konsekwencje niepodania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych będzie 

skutkował niemożliwością udziału Pani/Pana w rekrutacji. 

 


