
Zdalne praktyki w dziale marketingu - elastyczne godziny pracy 
 
 
Portal Breakplan.pl zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych w dziale marketingu, 
dotyczących prowadzenia działań promujących firmę na Instagramie.  

 
Co dajemy od siebie? 

- możliwość zdobycia doświadczenia w marketingu portalu internetowego: będziesz promować 
nasz portal Breakplan.pl na Instagramie 

- pracę zdalną z domu, 

- elastyczne godziny pracy – sam decydujesz, w jakich godzinach pracujesz, 

- możliwość rozpoczęcia bezpłatnych praktyk od zaraz, 

- możliwość zaliczenia praktyk studenckich wymaganych przez Twoją uczelnię. 

Czego będziesz potrzebować do przyjemnego zaliczenia praktyk? 
- bardzo dobrej znajomości Instagrama i doświadczenia w prowadzeniu profilu, 

- codziennej dostępności na min. 2 godziny dziennie, o dowolnej porze dnia,  

- nieszablonowego myślenia i kreatywności, 

- dostępu do Internetu oraz komputera. 

Praktyki mogą realizować wyłącznie osoby przed 30 rokiem życia. 

Nie czekaj, skontaktuj się z nami na breakplan@breakplan.com – oprócz CV prześlij nam link do 

swojego konta na Instagramie. 

Zapraszamy, 

Redakcja Breakplan.pl 

Prosimy o dopisanie do zgłoszenia na praktyki poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacyjnego [zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997, Dz. U.2016. Nr 922]” 

INFORMACJA NA TEMAT ADMINISTRATORA DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Banasiuk Sungate z siedzibą ul. 
Rodziny Ulmów 12/1, 02-777 Warszawa, zwana dalej Firmą;  



2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu rekrutacji na oferowaną praktykę na 
podstawie art. 6 ust 1 pkt a); 

3. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;  

5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie 
danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; 

8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

Michał Banasiuk Sungate jest firmą prowadzącą portal o tematyce turystycznej Breakplan.pl 

 


