
 

 
Fundacja Pro Diversity 
ul. Urbanistów 8/71, 02-397 Warszawa 
NIP 701-06-83-760, REGON 367064330 
KRS 0000673209 

contact@prodiversity.pl 
www.prodiversity.pl 

OFERTA PRAKTYK 

 

Fundacja Pro Diversity poszukuje kandydatek i kandydatów na praktyki zawodowe przy projekcie 

medialnym, związanym ze środowiskiem osób LGBT. 

Miejsce pracy: Warszawa / Mokotów 

Wymiar praktyk: ok. 20 h miesięcznie 

Termin na zgłoszenia: 26.02.2020 

Aplikuj do nas jeśli spełniasz minimum trzy warunki: 

• Jesteś studentką lub studentem 

• Chcesz zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania mediami i realizacji programów tv 

• Jesteś zaangażowany i masz własne pomysły 

• Posiadasz wysoką kulturę osobistą 

• Interesuje Cię tematyka osób LGBT 

 

Nie składaj do nas aplikacji jeśli: 

• Posyłasz CV seryjnie nie wiedząc dokąd aplikujesz 

• Nie oddzwaniasz i nie odpowiadasz na maile w trakcie trwania procesu rekrutacji 

• Zamiast wykonywania zadań planujesz spędzać czas na umieszczaniu postów na Twoim FB 

• Odwołujesz swoje przyjście z byle powodu 

 

Jak będą wyglądały Twoje praktyki: 

• Zadania realizowane będą przede wszystkim we wtorki wieczorem (od 20:00) 

• Tygodniowo realizować będzie 3-4 godziny praktyk, niewielką część z domu 

• Będziesz brać udział w tworzeniu programu typu talk-show 

• Zdobędziesz wiedzę na temat tworzenia programu „na żywo” 

• Nauczysz się jak przygotować plan, zarządzać niewielkim zespołem ludzi i produkować 

projekty na potrzeby telewizji 

• Poznasz wiele bardzo ciekawych osób 
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• Otrzymasz możliwość asystowania przy realizacji dźwięku i obrazu 

• Będziesz mieć realny wpływ na kształt całego projektu 

• Na zakończenie praktyk otrzymasz zaświadczenie bądź referencje – w zależności od oceny 

praktyk 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 

contact@prodiversity.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać „Rekrutacja 2020”. Informujemy, że 

skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Praktyki są nieodpłatne. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. 

 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Pro Diversity z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Urbanistów 8/71). Podanie danych 

osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe 

będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia przesłania CV. Dane 

osobowe kandydatek i kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 


