Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie zatrudni:
Kierownika kuchni szpitalnej
zakres obowiązków:
 planowanie procesu produkcji spożywczej na kuchni szpitalnej,
 przygotowanie potraw zgodnie ze standardami firmy (oddziały szpitalne, stołówka)
 kontrola jakości przygotowywanych posiłków,
 dbałość o logistykę i zaopatrzenie kuchni we wszystkie środki niezbędne do
funkcjonowania,
 organizacja pracy podległego personelu,
 realizacja wskaźników, procedur, polityk.
Wymagania:
- znajomość zasad żywienia zbiorowego,
- doświadczenie w sektorze produkcji spożywczej,
- znajomość systemu HACCP,
- aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i kontakt do 15 lipca 2020r. za pomocą poczty lub
drogą elektroniczną na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
ul. Klonowa 1
46-300 Olesno
W sprawie oferty proszę kontaktować się pod nr tel: 34 350 97 00, 34 350 97 32 od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-15.00
e-mail: sekretariat@szpitalolesno.pl
Prosimy o dołączenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w
Oleśnie z siedzibą w Oleśnie przy ul. Klonowej 1, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Poz. 1000).złożone dokumenty po zakończonym procesie
rekrutacji zostaną usunięte zgodnie z ustalonymi procedurami.
INFORMACJA
Klauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ZOZ Olesno – na podstawie art. 13
rozporządzenia 2016/679– RODO
„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie z siedzibą w Oleśnie, ul.
Klonowa 1 ,46-300 Olesno – zwany dalej „ZOZ w Oleśnie” lub „Szpitalem”.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania
jest art.6 ust.1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust.2 lit. b, f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 –zwanego
RODO. Potrzeba udostępnienia danych wynika z art. 221Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji postępowania rekrutacyjnego.
ZOZ w Oleśnie będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych

osobowych w jej imieniu i na rzecz dla przykładu podmiotom świadczącym usługi opieki nad systemem
teleinformatycznym szpitala. Ponadto ZOZ w Oleśnie będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile
taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
ZOZ Olesno ma obowiązek prawny przechowywania Pana/Pani danych osobowych przez okres prowadzenia naboru
(czasu trwania postępowania rekrutacyjnego) i czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z
przeprowadzoną rekrutacją. Dodatkowo dane mogą być przetwarzane w ramach przyszłych rekrutacji,o ile została
przez Pana/Panią wyrażona w tym celu zgoda.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
2) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
6) przenoszenia dostarczonych danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(dot. danych przetwarzanych np. programie pocztowym).
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub masz wątpliwości związane z
realizacją przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail:iod@5de.pl

