
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o. zajmuje się międzynarodową spedycją lotniczą, morską, lądową, 
kolejową, magazynowaniem oraz dystrybucją towarów. Zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną 
około 2500 klientom w różnych branżach. Praca u nas to przede wszystkim wiedza i możliwości. Nasz 
zespół tworzą ludzie z różnym doświadczeniem zawodowym, wywodzący się z różnych branż.  

Uczymy się, zdobywamy wiedzę i umiejętności. Realizujemy się w pracy. 

Junior Compliance Specialist 
Dział HR 

Miejsce pracy: Nowa Wieś Wrocławska 
 

Twoje zadania: 

 pomoc w tworzeniu dokumentów, procedur, klauzul wymaganych przez przepisy prawa pracy, ochronę 

danych osobowych i standardy korporacyjne 

 wsparcie Managera HR w zapewnieniu zgodności polityk i procedur z przepisami prawa polskiego w 

zakresie ochrony danych osobowych 

 aktualizacja elektronicznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 

 wystawianie i prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych  

 monitorowanie zmian w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, związanych z 

działalnością firmy i informowanie o powyższych zmianach wszystkich zainteresowanych 

pracowników/współpracowników 

 udział w pozostałych czynnościach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy 

 współpraca w powyższym zakresie z Kancelarią Prawną 

Wymagania:  

 wykształcenie wyższe (lub ostatni rok) – administracja / prawo / ekonomia 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

 umiejętność  praktycznej interpretacji przepisów prawa 

 znajomość przepisów prawa z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych 

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

 dobra organizacja czasu pracy, sumienność, zaangażowanie i terminowość 

 mile widziane doświadczenie zdobyte w firmie/kancelarii prawnej w zakresie ochrony danych 

osobowych 

Oprócz przyjaznej atmosfery naszym Pracownikom zapewniamy: 

 pracę w międzynarodowym środowisku 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 udział w ciekawych projektach 

 bogaty pakiet benefitów (m.in. prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin, kartę 

Multisport, ubezpieczenie na życie) 

 
CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pantos.com 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pantos Logistics Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowa 

121C, moich danych osobowych niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji, zgodnie z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Podanie przeze mnie danych innych niż wymagane przepisami prawa jest dobrowolne. Wiem, że w każdym czasie mogę cofnąć swoją zgodę” 

Informujemy, że Administratorem danych jest Pantos Logistics Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowa 121C. Dane zbierane są dla 
potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 


