
OGŁOSZENIE 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zatrudni osobę do pracy  na stanowisku 
Sprzątaczka. 

1. Miejsce pracy: Przychodnie Powiatowe w Sejnach ul. Wojska Polskiego 60D, 16-500 Sejny. 
2. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat. 
3. Wykształcenie: podstawowe. 
Zakres obowiązków: 
- sprzątanie i utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach Przychodni, dokładna i bieżąca 
dezynfekcja pomieszczeń,  
4. Wynagrodzenie: do uzgodnienia. 
5. Wymagane dokumenty: 
- Kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia),  
- CV/list motywacyjny, 
- klauzula  informacyjna - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach (załącznik do ogłoszenia), dbanie o powierzony 
sprzęt i materiały oraz przestrzeganie oszczędnego zużycia środków i sprzętu przydzielonego do sprzątania, 
odśnieżanie wejścia do Przychodni w okresie zimowym itp. 
6.  Sposób składania dokumentów: 
1) Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:  
- w sekretariacie SP ZOZ w Sejnach, ul. Wileńska 45, 16-500 Sejny (1 piętro) 
- lub drogą elektroniczną w postaci nieedytowanej (PDF, JPG, itp.) na adres:  sekretariat@szpital.sejny.pl. 
Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
i zeskanowane, 
- CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem. 
2) Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy. 
3)  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną 
komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji. 
7. Termin złożenia dokumentów:  do 15.06.2022 r. 
8. Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1i2 RODO) dla kandydatów 
do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Sejnach, adres: ul. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – 
Waldemara Kwaterskiego, tel. 87 517 23 17;  
e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl 
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Sejnach jest Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46;  
e-mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl 
• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Kodeksu Pracy – 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu rekrutacji do pracy w SP ZOZ Sejny, oraz  na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej 
zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez 
kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone. 
• Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą – nie dotyczy; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
na podstawie – nie dotyczy; 
• Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie 
rekrutacji. 
• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 
• Podanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie 
dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. 
•  Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany – nie dotyczy.  

/-/ Waldemar Kwaterski 
Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

Sejny, dnia 01.06.2022 r. 
 


