
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach 

poszukuje Pielęgniarki/Pielęgniarza  

Poszukujemy pielęgniarki do: 

 Oddziału Chirurgii 

 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 Oddziału Pediatrii 

Główne obowiązki: 
• Realizacja opieki pielęgniarskiej u pacjentów w różnych fazach choroby zgodnie z 

aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.  

• Prowadzenie dokumentacji medycznej 

 

Wymagania konieczne: 
 Prawo wykonywania zawodu 

 Znajomość obsługi komputera 

 Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole 

 Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania 

 Dobra organizacja pracy własnej 

Mile widziane: 
 Szkolenie specjalizacyjne  

 Kursy kwalifikacyjne 

 Kursy specjalistyczne 

 Doświadczenie  w pracy na stanowisku pielęgniarki 

Oferujemy: 
• Praca w wymiarze 1 etatu lub innym, forma umowy wg preferencji pracownika: kontrakt / 

umowa o pracę  

• W pełni wyposażone stanowisko  

• Pracę w zgranym zespole 

• Dodatki do pensji, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Powiatowego Centrum 

Zdrowia sp. z o. o. w Kartuzach, m. in. wysługa lat, za godziny świąteczne i nocne, premie 

itd. 

• Wsparcie w kształceniu podyplomowym 

 

Wymagane dokumenty: 
1) CV zawierające informacje: imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia, 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV 

lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są 

szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
1
. 

 

                                                             
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.U. UE L 119, s. 1)  



Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 2) mogą być zawarte  

w CV w następujący sposób: 

⎕ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w cv oraz załączonych do 

niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
1
. 

....................................................... 

   Podpis kandydata do pracy 

Sposób składania dokumentów: 
1. dokumenty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl z informacją w temacie 

„Pielęgniarka/ Pielęgniarz” 

2. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie 

rozmowy, 

3. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty 

zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji. 

4. W sprawie uzyskania bliższych informacji można kontaktować się telefonicznie z Naczelną 

Pielęgniarką Barbarą Zwolakiewicz pod numerem telefonu 515 138 551.  

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych dalej RODO), przekazujemy Pan stwu poniz sze informacje: 

1. Administratorem Pan stwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.  
z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorco w przez 
Sąd Rejonowy w Gdan sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: 
sekretariat@pczkartuzy.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: iod@pczkartuzy.pl. 
3. Pan stwa dane będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu:  

 przygotowania umowy o pracę, umowy o s wiadczenie usług (kontraktowej) lub umowy 
cywilnoprawnej oraz jej realizacji; 

 prowadzenie ewidencji pracowniko w; 
 przekazanie imiennych informacji Urzędowi Skarbowemu; 
 zgłoszenia pracownika i członko w jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie 

informacji o zwolnieniach; 
 prowadzenie rozliczen  z pracownikami, naliczanie potrącen , obliczanie składek ZUS; 
 prowadzenie list obecnos ci pracowniko w; 
 archiwizacji akt związanych z zatrudnieniem; 
 generowania zas wiadczen ; 
 sprawozdania statystyczne, ankiety; 
 ustalenie okolicznos ci wypadku – protoko ł ustalenia okolicznos ci i przyczyn wypadku przy pracy; 
 prowadzenia Zakładowego Funduszu S wiadczen  Socjalnych; 
 realizacja deklaracji informacyjnej PFRON; 
 realizacja szkolen ; 
 dochodzenie lub obrona roszczen  związanych z zawartą umową lub s wiadczonymi usługami; 
 realizacji obowiązko w związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej; 
 medycyna pracy – badania wstępne, okresowe albo kontrolne 
 realizacji zastępstw; 
 utrzymanie i realizacja polis ubezpieczeniowych; 
 realizacji obowiązko w wynikających z przepiso w prawa 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  
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 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy; 

 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, co wynika m. in. z poniz szych akto w prawnych: 
‒ Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) – w 

przypadku umowy o pracę, 
‒ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740) – w przypadku umowy 

cywilnoprawnej, 
‒ Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z 

późn. zm.), 
‒ Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1128 z późn. zm.), 
‒ Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.), 
‒ Rozporządzenie Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U z 2018r. poz. 2369) , 
‒ pozostałe akty prawne odnoszące się do umów cywilnoprawnych oraz pracowników w 

rozumieniu przedmiotowej informacji i uzasadniających wykonanie obowiązku prawnego. 
 Art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  
 Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; 

5.  Charakter przetwarzania danych: 
 Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w 
sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych. 

 Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie 
wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych, ani 
profilowania. 

6. Odbiorcami Pan stwa danych mogą byc  ZUS, Urząd Skarbowy, banki i operatorzy płatnos ci, firmy 
badawcze, dostawca systemo w podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, dostawca usług 
prawnych, ochrony danych osobowych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy 
usług, inne podmioty lecznicze udzielające s wiadczen  zdrowotnych na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w 
Kartuzach, podmioty s wiadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązan  teleinformatycznych 
oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty s wiadczące na rzecz PCZ Sp. z 
o.o. z/s w Kartuzach usługi doradcze, podmioty, kto rym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło 
przetwarzanie danych osobowych, podmioty upowaz nione do odbioru danych osobowych na 
podstawie odpowiednich przepiso w, ubezpieczyciel, lekarz medycyny pracy i inni lekarze oraz 
podmioty powiązane z Administratorem.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do pan stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli 
poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).   

8. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę jest 
przechowywana, zgodnie z Ustawą Kodeks pracy, przez okres 10 lub 50 lat, w zalez nos ci od czasu 
zatrudnienia. Dokumentacja związana ze s wiadczeniem usług na podstawie umowy kontraktowej lub 
umowy cywilnoprawnej, przechowywane będą przez 5 lat od kon ca okresu rozliczeniowego, w kto rym 
Administrator otrzymał ostatni dokument finansowy. Okres przetwarzania danych przez 
Administratora zalez y od rodzaju danych osobowych, celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane 
osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia 
roszczen  z tytułu umowy lub do momentu wygas nięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego 
z przepiso w prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakon czenia 
realizacji celu, na kto rego realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Dane 
przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w 
przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Po upływie 
okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane. 

9. Mają Pan stwo następujące prawa: 
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych; 
 prawo do usunięcia ww. danych osobowych; 



 prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na 
podstawie zgody lub umowy; 

 prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa. 

10. Informacja o wymogu podania danych: 
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę, kontraktu 
lub umowy cywilnoprawnej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak moz liwos ci podjęcia działan  związanych z zawarciem umowy. 

 Podanie danych osobowych do realizacji celo w, kto rych podstawą przetwarzania jest zgoda zalez y od 
dobrowolnej zgody.  


