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UNIWERSYTECKA KLINIKA  STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE  

ZATRUDNI 

TECHNIKA STYERYLIZACJI MEDYCZNEJ 

Opis stanowiska: 

• przyjęcie narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego z poszczególnych komórek i jego 

kontrola pod względem ilościowym i jakościowym  

• dezynfekcja  maszynowa narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego zgodnie z 

zaleceniami producenta i zgodnie z obowiązującymi procedurami 

• kontrola bieżąca stanu technicznego narzędzi chirurgicznych  

• obsługa sterylizatorów na parę wodną  

 

Wymagania: 

• odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu sterylizacji 

• wykształcenie kierunkowe techniki sterylizacji medycznej lub  ukończenie kursu 

kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji medycznej 

• umiejętność organizacji pracy i jej samodzielne wykonanie 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje 
 
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o wpisanie poniższej klauzuli   
„Wyrażam zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w 
Krakowie”. 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika 
Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, dalej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna. 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
  
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 
  
Podstawą przetwarzania przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. 
z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polega na 
zabezpieczeniu Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. 



  
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną Twoich danych osobowych 
na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, tj. 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale 
niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. 
  
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną Twoich dodatkowych 
danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, (np. Twój wizerunek, zainteresowania), 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chcesz, 
abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o których mowa powyżej, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W dowolnym momencie 
masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych innym odbiorcom.  
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie 
z przepisów prawa. 
  
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
  
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do 
zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 6 
miesięcy od dnia złożenia aplikacji. 
  
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną Twoich danych osobowych 
na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Twoje dane będę przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia złożenia 
aplikacji. 
 
Jakie masz prawa? 
  
Przysługuje Ci prawo do: 
 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO ; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
  
Kontakt 
  
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, 
skontaktuj się z nami: 
  
Inspektor Ochrony Danych: 
  
E-mail: iod@uks.com.pl 

 


