
 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY 

Jesteśmy Agencją Ubezpieczeniową o zasięgu ogólnopolskim. Zajmujemy się ubezpieczeniami 

majątkowymi, grupowymi ubezpieczeniami na życie, a także branżowymi programami 

ubezpieczeniowymi. 

 Obecnie do naszych branżowych programów ubezpieczeniowych poszukujemy osób 

przedsiębiorczych i otwartych na  współpracę, które chcą zdobyć nowe uprawnienia oraz możliwości 

na zarabianie dodatkowych pieniędzy.    

Programami branżowymi do których poszukujemy współpracowników są: 

• ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w szkołach (program ogólnopolski na bardzo 

atrakcyjnych warunkach ubezpieczenia oraz składki) 

• pracownicze ubezpieczenia grupowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (urzędy 

Gmin, szkoły, biblioteki oraz pozostałe instytucje) 

• ubezpieczenia OC działalności firm i przedsiębiorstw 

• ubezpieczenie dla firm chroniące przed skutkami cyberprzestępczości  

• usługi RODO (wdrożenie RODO w firmach z możliwością uzyskania dotacji na te usługi) 

Oferujemy: 

• możliwość zdobycia uprawnień agenta ubezpieczeniowego wraz ze szkoleniami 

• wyłączność na dany teren (dotyczy ubezpieczeń szkolnych) 

• bardzo atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne 

• możliwość wyboru formy współpracy (własna działalności lub umowa zlecenie) 

Oczekujemy: 

• zaangażowania w projekty 

• niekaralności 

• wykształcenia minimum średniego 

  

Po szczegóły odnośnie zasad współpracy oraz informacji dotyczących programów ubezpieczeniowych 

zapraszam do kontaktu: 

e-mail: smikolajczyk@centrumpolis.pl  

telefon stacjonarny:  63 220-20-30, 63 220-20-20   

telefon komórkowy:  725 314 848  

 

Stanisław Mikołajczyk 

Dyrektor ds. Sprzedaży Centrum Polis Sp  z o.o. 
Tel. 63 220 20 30  kom. 725 314 848 
  

mailto:smikolajczyk@centrumpolis.pl


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 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  

(tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: 

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Polis Sp. z o.o. z siedzibą w 
Koninie, ul. Pogodna 19, 62-510 Konin. 

 
                 Dane kontaktowe:  tel. 63 220 20 20, email: sekretariat@centrumpolis.pl 

 

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji. 
 

c) podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi 
danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane 
dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora. 

 

d) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom 
świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom 
świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom 
pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. 

 

e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku 
do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. 

 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji 
na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora 
danych, w sytuacji gdy Pan/Pani  wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla 
potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat 
od jej udzielenia.  

 

g) przysługuje Panu/Pani prawo  do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo 
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub 
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze 
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu 
na miejsce domniemanego naruszenia RODO.  

 

i) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 
podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora 
danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe. 

 

j) Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane. 
 


