Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Lubinie dla osób przewlekle somatycznie chorych i
niepełnosprawnych fizycznie zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Warunki, które powinien spełniać kandydat:
- wykształcenie kierunkowe,
- predyspozycje do pracy z seniorami,
- umiejętności komunikacyjne,
- mile widziane doświadczenie zawodowe,
- znajomość obsługi komputera,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,
- umowę o pracę na pełny etat,
- możliwość rozwoju,
- przyjazną atmosferę.
Podstawowe obowiązki:
- świadczenie opieki pielęgniarskiej nad pensjonariuszami,
- wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgniarskich,
- gospodarowanie lekami, środkami opatrunkowymi itp.,
- współpraca zespołem terapeutyczno-opiekuńczym.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: ostoja@rowneszanse.lubin.pl
Telefon kontaktowy 725-242-232 lub 725-282-232.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
DLA KANDYDATA DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób
Niepełnosprawnych „Równe Szanse”, ul. Wiertników 11, 59-300 Lubin – Dom Pomoct Społecznej „Ostoja”,
ul. Kukuczki 39, 59-300 Lubin, tel. 725232282, e-mail: ostoja@rowneszanse.lubin.pl

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

5.

a) art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze,
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

8.

Posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania dostępu do danych,
b) żądania sprostowania danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Podanie danych jest obligatorycje, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie
dobrowolne.
11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia podania.

