
 
 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu, 

zatrudni Diagnostę laboratoryjnego do pracy. 

 
 
Forma zatrudnienia:  

Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) lub umowa cywilnoprawna.  

 

Wymagania:  

 Realizacja obowiązków zawodowych zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. o diagnostyce 

laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083) t. j. (Dz.U. z 2016 r. poz 2245) oraz przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy  

 doświadczenie w pracy 

 umiejętność obsługi sprzętu medycznego i komputera  

 sumienność, zaangażowanie 

 

 Oferujemy:  

 Godziwe warunki pracy 

 Stabilność zatrudnienia  

Wszystkie aplikacje zawierające CV, wraz z następującą klauzulą do wyboru (właściwe zakreślić X) 

o Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji  

lub  

o Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji  

prosimy kierować na adres mailowy kadry@szpitalorzesze.pl lub o przesłanie pocztą  w kopercie 
opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – Diagnosta laboratoryjny”, na adres: Szpital Chorób Płuc                       
w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20. 

 Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@medialearning.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej* /przyszłych rekrutacji* - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji* / okres tej i przyszłych 
rekrutacji *  

mailto:kadry@szpitalorzesze.pl


5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 
rekrutacji 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach 
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z 
wybranymi kandydatami 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 


