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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:  

Pracownik fizyczny - Operator urządzeń oczyszczania ścieków,  

Wymiar czasu pracy: system zmianowy 

 

I. Zakres obowiązków: 

1. Obsługa oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami i poleceniami 

przełożonych; 

2. Obsługa sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami 

i poleceniami przełożonych; 

 

II. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie minimum zawodowe lub średnie; 

2. Prawo jazdy kat. B; 

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych; 

4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie; 

 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. Mile widziane prawo jazdy kat. C, kurs operatora HDS, koparki i inne; 

2. Umiejętność pracy w zespole; 

3. Systematyczność, odpowiedzialność, sumienność oraz zaangażowanie; 

4. Podstawowa znajomość obsługi komputera; 

5. Umiejętność wykonywania prac remontowo–naprawczych. 
 

IV. Oferujemy: 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

2. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, pakiet medyczny; 

3. Pracę w miłej atmosferze; 

4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres: 

rekrutacja@zgksiechnice.pl w temacie maila podając nazwę stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można również 

przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie ZGK Sp. z o.o. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja – 

operator urządzeń oczyszczania ścieków” do dnia 14.12.2021 roku. 

 

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO)” 

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo 

do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

1. Administratorem jest Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., dalej „ZGK”, z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta 

Katarzyna, tel. 713113933, e-mail: sekretariat_zgksiechnice.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres email: iod_zgksiechnice.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: 

Inspektor Ochrony Danych. 

http://www.zgksiechnice.pl/
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3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest: 

a. Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, w związku z lit. c rozporządzenia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane „RODO”; 

b. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer 

telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia), na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b, w związku z lit. c RODO; 

d. Rejestracja obrazu (monitoring określony w ustawie o samorządzie gminnym) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących 

mienie ZGK, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym; 

e. Rejestracja obrazu (monitoring określony w Kodeksie pracy) nad terenem ZGK oraz terenem wokół ZGK w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ZGK na szkodę, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, dostawcy usług 

teleinformatycznych, firmie hostingowej, firmie BHP, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji 

płatności. 

5. Okres przechowywania danych osobowych trwa do zakończenia procesu rekrutacji; 

6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o 

świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada 

na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. 

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym 

profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. 
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