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Dyrektor Samodzie]nego Pub]icznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
ul. Szpitalna 7

ogłasza konkurs na stanowisko

zastei)cv Dvrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci  przystępujący  do  konkursu  na  dane  stanowisko  powinni  posiadać  kwalifikacje  określone  w
rozporządzeniu   Ministra  Zdrowia   z   dnia   201ipca   2011   r.   w   sprawie   kwalifikacji   wymaganych   od
pracowników   na  poszczególnych   rodzajach   stanowisk   pracy   w   podmiotach   leczniczych   niebędących
przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896) tzn.  t}ftuł zawodowy lekarza.  lekarza dentysty i t}ftuł speęjalisty lub
sDecializacia H stoonia w dziedzinie medvcvnv oraz co naimniei ośmioletni staż  Dracv w zawodzie.

Kandydaci  proszeni  są  o  składanie  ofert  wraz  z  dokumentami,  określonymi  w  §   12  rozporządzenia
Ministra  Zdrowia  z  dnia  6  1utego  2012  r.  w  sprawie  sposobu  przeprowadzania  konkursu  na  niektóre
stanowiska  kierownicze  w  podmiocie  leczniczym  niebędącym  przedsiębiorcą  (t.j.Dz.U.2018.393.   ze
zmianami) t.j . :
1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2)   dokumenty  stwierdzające:  kwalifikacje  zawodowe  wymagane  do  zajmowanego  stanowiska  oraz

prawo wykonywania zawodu (w  oryginale albo w fomie  odpisów poświadczonych za zgodność  z
oryginałem przez notariusza).

3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4)   inne  dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe     kandydata (np.

dokumenty  potwierdzające  posiadany  staż  pracy,  świadectwa  pracy,  zaświadczenie  z  zakładu  pracy
jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu.)

5)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu,
zawieszenie  prawa  wykonywania  zawodu,  ograniczenia  prawa  wykonywania  zawodu  lub  zakazu
zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie   kandydata   o   wyrażeniu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych   w   celach
przeprowadzania Postępowania Konkursowego o następuj ącej treści :

„Zgodnie z art. 6 ust 1   lit. a) ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych  z dnia 27.04.2016
r.  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016)  oraz  ustc[wą z  dnia  10.05.2018 r.  o  ochronie  danych  osobowych

(Dz.U.2018.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia
postępowania  konkursowego  na  stanowisko  Zastępcy   Dyrektora  ds.   Lecznictwa  przez  Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie z siedziba  przy ul. Szpitalnej 7 64-000 Kościan"

Powyższe oświadczenie należy podpisać czytelnie i  umieścić trwale na kopercie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie   z adnotacją „Ko#kw#§ #& §f##owJ.§4o zaJ§ffpcj; dj;reA/oro
ds.  /ecz#!.cnt;fl!  " wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego i nr telefonu
kontaktowego na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan

w terininie 30 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie. Jeżeli temin końcowy przypada w
niedzielę  lub  inny ustawowo  dzień wolny  od pracy,  wówczas  temin  upływa  dnia następnego.  Oferta
przesłana pocztą, będzie uznana za złożoną w teminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do SP ZOZ w
Kościanie przed upływem teminu  składania ofert - decyduje  data i  godzina wpływu,  odnotowana   w
rejestrze sekretariatu SP ZOZ w Kościanie.

Materiały infomacyj ne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, udostępnione są  do wglądu w sekretariacie Dyrektora SPZOZ
w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7, w godzinach 8°°-14°°.



Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni licząc od dnia upływu teminu składania ofert, w siedzibie SP
ZOZ w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7, 64-000 Kościan.

0  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni  indywidualnie  -
pisenmie.

Klauzula informawina:

Na podstawie art.  13 ust.  1  i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizyc2mych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporządzenie   o   ochronie   danych),
infomuj emy, że:

1.     Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan, NIP 6981578284, REGON 411051999, reprezentowany przez dyrektora;

2.     Może   Pan(i)   w   każdej   chwili   skontaktować   z   naszym   inspektorem   ochrony   danych  którym  jest   Dawid
Kaźmierczak, e-mail: d.kaźmierczak@,szDital.koscian.D], tel. 065 512 08 55 wew. 212;

3.     Pana(i)  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  Pana(i)  zgody  (art.6  ust.1   lit.  a)  2  rozporządzenia
Parlamentu Europęjskiego 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)).

4.     Pana(i) dane osobowe będą przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kościanie   przetwarzane
przez  czas  trwania  postępowania  konkursowego.  Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne, jednak  niezbędne  do
rejestracj i kandydata w procesie postępowania konkursowego.

5.     Posiada  Pan(i)    prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofiiięcia zgody na
ich przetwarzanie -o ile nie jest to sprzeczme z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy.

6.     Przysług\}je Panu(i) również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pan(i), że przetwarzanie Pana(i) danych dokonywane jest z naruszeriem przepisów ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europęjskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.     Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profflowaniu.

Kościan,18.07.2019 r.


