
Stanowisko: (Młodszy/Starszy) ASYSTENT  lub (Młodszy/Starszy) ASYSTENT DIAGNOSTYKI 

LABORATORYJNEJ 

 

Opis oferty pracy: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce 

poszukuje do pracy w Dziale Preparatyki osoby na stanowisko: 

(Młodszy/Starszy) ASYSTENT  lub  

(Młodszy/Starszy) ASYSTENT DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 

WYMAGANIA: diagnosta laboratoryjny lub mgr biologii/chemii/farmacji/analityki medycznej, 

dyspozycyjność. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Preparatyka składników krwii i obsługa magazynu osocza 

OFERUJEMY:  

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

• atrakcyjne wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze + dodatek za wysługę lat od 5% do 20% 

wynagrodzenia zasadniczego) 

• gratyfikacja jubileuszowa po 20, 25, 30, 35, 40 latach pracy  

 

Proponowany termin rozpoczęcia pracy: Wrzesień/Październik 2019 (do uzgodnienia). 

 

 Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do 31 sierpnia 2019 r.  

• osobiście do Sekretariatu w godzinach 8-14,  

• drogą pocztową na adres: Sekretariat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                         

i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce,  

• bądź przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: sekretariat@rckik-

kielce.com.pl z podaniem w temacie „Asystent w Dziale Preparatyki” – w takim 

przypadku zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych i szczególnych 

kategorii, a także oświadczenie do rekrutacji przyszłych należy zeskanować i przesłać 

wraz z dokumentami aplikacyjnymi (jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie takich 

zgód udziela). 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 41-33 59 402. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi w/w kryteria. 
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I.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji 
jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z siedzibą przy ul. 
Jagiellońskiej 66, 25-734 Kielce, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy 
wykonuje Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: 
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 

25-734 Kielce 
▪ e-mail: przetargi@rckik-kielce.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy i przepisach 
odrębnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – ich przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 221 § 1 i 4 k.p). 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach żąda danych osobowych 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego 
zatrudnienia wyłącznie gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub 
na określonym stanowisku (art. 221§ 2 k.p. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Przetwarzanie Pani/Pana innych danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 k.p. jest 
dopuszczalne w oparciu o Pani/Pana odwoływalną w każdym czasie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a w 
zw. 7 ust. 3 RODO). Wymienione w poprzednim zdaniu dane osobowe mogą zostać 
udostępnione na wniosek pracodawcy lub z Pani/Pana własnej inicjatywy. Jeżeli w składanych 
dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w zdaniu pierwszym prosimy o 
złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w punkcie III (Zgoda na przetwarzanie 
danych zwykłych). 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii określonych w art. 9 ust. 
1 RODO jest dopuszczalne w oparciu o Pani/Pana odwoływalną w każdym czasie zgodę (art. 6 
ust. 1 lit. a w zw. 7 ust. 3 RODO) wyłącznie wtedy, gdy następuje z Pani/Pana inicjatywy. Jeżeli 
w składanych dokumentach zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii prosimy o 

złożenie oświadczenia zgodne z wzorem zawartym w punkcie IV (Zgoda na przetwarzanie 
danych szczególnych kategorii). 

6. Niewyrażenie przez Panią/Pana zgody, o której mowa w pkt 4 i 5 lub jej wycofanie nie będzie 
w żadnym przypadku podstawą do niekorzystnego traktowania Pani/Pana jako osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Kielcach, a także nie będzie w żadnym przypadku powodować jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji dla Pani/Pana, w szczególności stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę 
zatrudnienia. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń 
prawa jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy gdy przepis prawa przewiduje obowiązek ich 
żądania przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach jako 
pracodawcę lub przepis prawa przewiduje obowiązek ich udostępnienia przez osobę 
ubiegającą się o zatrudnienie. 

8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach będzie przetwarzało 
Pani/Pana dane osobowe w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to 
odwoływalną w dowolnym czasie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 ust. 3 RODO). W takim 
przypadku prosimy o złożenie oświadczenia zgodne z wzorem zawartym w punkcie II 

(Oświadczenie do rekrutacji przyszłej). 
9. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot 

świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii sprzętu komputerowego. 



10. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji tj. do chwili podpisania umowy o pracę z nowo 
zatrudnianym pracownikiem na stanowisku, na które był prowadzony nabór. Po tym okresie 
dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą niszczone, z zastrzeżeniem punktu 11. 

11. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych 
osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych dane te będą wykorzystywane przez 9 
(dziewięć) miesięcy, po upływie których dokumenty zawierające te dane osobowe będą 
niszczone; 

12. Przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo do wycofania zgody w każdej chwili jeśli zgoda jest podstawą przetwarzania danych 

osobowych (patrz punkt 4,5 i 8 niniejszej klauzuli) – wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem; po wycofaniu zgody dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody 
zostaną niezwłocznie usunięte; 

2) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
3) prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do usunięcia danych osobowych; 

13. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie 
właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności 
z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji 
(Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 w zw. z § 4  kodeksu 
pracy jest niezbędne, żeby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest 
dobrowolne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczenie do rekrutacji przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne i odwołalne 
w każdym momencie) 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonych przez mnie 
dokumentach  przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 
25-734 Kielce, w kolejnych naborach na pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Kielcach” 

 

....................................................... 
Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

II.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych innych niż wymienione  
w art. 221 §1 kodeksu pracy  (wyrażenie zgody jest dobrowolne i odwołalne w każdym 

momencie) 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych zawartych w złożonych przez mnie 
dokumentach przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 
25-734 Kielce w trakcie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko……………………..(wpisać właściwe) 

 

....................................................... 
Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

III.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii (wyrażenie zgody jest 
dobrowolne i odwołalne w każdym momencie) 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 
zawartych w złożonych przez mnie dokumentach przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce w trakcie postępowania rekrutacyjnego na 
stanowisko……………………..(wpisać właściwe). 

 

....................................................... 
Podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 


