
          

 

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 
ogłasza konkurs na stanowisko: 

 
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 

KLINICZNEGO CENTRUM KARDIOLOGII 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 

 
 

Kandydaci/Kandydatki zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. Nr 151 poz. 896).  
 
Kandydaci/Kandydatki proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 
06 lutego 2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) oraz pisemnej koncepcji pracy na 
stanowisko objęte postępowaniem konkursowym. 
 
Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w terminie 11 dni od daty opublikowania 
ogłoszenia tj. do dnia 29.03.2019 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Klinicznego Centrum Kardiologii” opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i telefonem kontaktowym 
kandydata/kandydatki pod adresem: 
 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
ul. Dębinki 7 

80- 952 Gdańsk 
budynek nr 9,piętro II, pokój 302 

 
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi UCK, budynek nr 9, 
piętro II, pok.302, praca działu w godz. 07:00-15:00. 
Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 
Gdańsk, w terminie 60 dni od dnia upływu składania dokumentów.  
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać 
w Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ul. Dębinki 7.      
    
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
 
 
Opublikowano: Gdańsk, dnia 18.03.2019 
 
 
Niezależnie od powyższego w momencie składania oferty konieczne jest również odrębne dostarczenie zgody, podpisanej 
przez kandydata, na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na w/w 
stanowisko, zgodnie z niżej podaną klauzulą: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, 

REGON 000288640 moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji konkursowej w celu niezbędnym 

dla przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Centrum Kardiologii 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (tzw. ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO). 

 

Aplikacja niezawierająca wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

zawierająca klauzulę o wadliwej treści lub niepodpisana w sposób czytelny nie będzie uwzględniania. 

 

 

 

 
 

 



Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 

0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640. 
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych: iod@uck.gda.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu: 

a) przeprowadzenia konkursu ofert na ww. stanowisko, 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie 

z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych jest – ze względu na literalne brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, będącego aktem wykonawczym do ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody), ale niezbędne dla ww. celu. Niewyrażenie zgody uniemożliwia Pani/Pana 

udział w konkursie ofert na ww. stanowisko. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej 

cofnięciem. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji 

przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom 

zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, 

a zwłaszcza dostawcom usług: 

 teleinformatycznych, 

 prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń – 

w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom 

windykacyjnym), 

 kurierskich i pocztowych, 

 związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, 

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom 

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

w tym zwłaszcza pracownikom komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej 

za przeprowadzenie konkursu ofert na ww. stanowisko, kadrze kierowniczej UCK oraz członkom 

komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli UCK oraz przedstawicieli innych podmiotów, 

o których mowa w ww. Rozporządzeniu,  

d) osobom i/lub podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania 

konkursowego. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dochodzenie 

roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 

ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów, a także w razie cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, Pani/Pana dane są usuwane lub 

poddawane anonimizacji. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż ich 

przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie 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 (tzw. ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO). 
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

mailto:iod@uck.gda.pl

