
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku poszukuje do pracy kandydata na

stanowisko:

Palacz

Miejsce pracy: Biafystok
Obowiazki:

a

a

a

a

a

Obsluga kotlowni parowej i urzqdzei towarzyszacych
Obsluga urzqdzei do termicznego przetwarzania odpad6w medycznych

Obsluga magazynu odpad6w medycznych

Prowadzenie zapis6w w dokumentacji ruchowej kotlowni ispalarni
Wykonywanie bie2qcei konserwacji uiytkowanych urzqdzeri zainstalowanych w
kotlowni i spalarni odpad6w medycznych

Prowadzenie ruchu urzqdzeri dci5le wedlug obowiazujQcych instrukcji techniczno-
ruchowych
Utrzymywanie czystoSci w pomieszczeniach kottowni i spalarni
przestrzegan ie zasad BHP

a

a

Wymaga n ia:

. Uprawnienia energetyczne eksploatacyjne ,,E" Gt 2 - Kotfy parowe oraz wodne na

paliwa staie, plynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyi, wraz z urzqdzeniami

pomocniczymi,

r Praca w ruchu ciqgtym

o Znajomo6i obslugi komputera

Oferty pracy naleiy sklada6 osobidcie w sekretariacie USK w Bialymstoku ul.Zurawia 14, 15-

540 Bialystok lub korespondencyjnie na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, ul. 2urawia 14, 15-540 Biatystok

KLAUZULA INFORMACYJNA

KANDYDATA DO PRACY W UNIWERSYTECKIM SZPITATU KTINICZNYM

W BIAIYMSTOKU

Dane osobowe sA przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporzqdzenio Parlamentu Europeiskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnio 27 kwietnio 2016 r. w sprowie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z

przetworzdniem donych osobowych i w sprowie swobodnego przeplywu takich donych oroz uchylenia

dy re ktywy 9 5/46/w E ( RO DO ).

Kaidy kandydat przystqpujqcy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podanla wymaganych

danych osobowych nie bqdzle moiliwy udziat w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:
o Uniwersytecki szpital Kliniczny w Bialymstoku, przy ul. M. Sklodowskiej - curie 24A.

. Inspektor Ochrony Danych e-mail: ido@oocaa-usk.pl.

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upowainione na

nie bqdq udostqpniane podmiotom trzecim.
3, Okres przechowywania danych: czas niezbqdny

na stanowisko pracy.

stanowisko

podstawie przepis6w prawa; dane

do przeprowadzenia naboru

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na

w Uniwersweckim Szpitalu Klinicznym w Biaiymstoku.

'/-tr4



4. Uprawnienia: prawo iqdania od administratora danych dostQpu do danych,
ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, a takie prawo do przeniesienia danych; iadanie wtej sprawie moina
przeslad na adres kontaktowy administratora danych, podany powyiej, prawo

do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych: aft. 22L Kodeksu pracy o w zwiEzku

z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Inne informacje: podane dane nie bqdq podstawl do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji, nie bqda tei profilowane.



(niejscowoit i data)

OSWIADCZENIE

(inig i nazwisko)

Ja niZej podpisana(y) o5wiadczam, 2e:

E wyra2am zgodg na przetwarzanie przez Uniwersltecki Szpital Kliniczny
w Bialymstoku, ul. ul. M. Sklodowskiej - Curie 24A, 15-276 Bialystok, na zasadach

okre3lonych w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfivu takich
danych oraz ucltylenia dyrekrywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru w USK
w Bialymstoku.

(czytelny podpis)


