
Komunikat nr 1 z dnia 12.05.2022r. 

 

Ogłoszenie rekrutacyjne na  stanowisko TECHNIK / SPECJALISTA   

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

Miejsce pracy: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komorek, Warszawa, ul. Chałubińskiego 5 

 
 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie lub wyższe; medyczne, biologiczne lub bio-technologiczne; zgodnie z 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2018r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek; 

• doświadczenie w pracy z komórkami lub/i tkankami ludzkimi, będzie dodatkowym atutem; 

Obowiązki: 
• wykonywanie oraz dokumentowanie czynności bezpośrednio związanych z przetwarzaniem, 

przechowywaniem, dystrybucją lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich; 
• nadzór nad materiałami i odczynnikami; 

Oferujemy: 

• stabilne miejsce zatrudnienia, 
• jednozmianowy system pracy, 
• atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie, 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, 
• kompleksowe przeszkolenie ze wszystkich procedur w ramach działalności banku tkanek i 

komórek. 

Wymagane dokumenty: 

• CV, 
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, 
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
• oświadczenie kandydata o niekaralności, 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązkowo - nie podlega uzupełnieniu w dalszym 

etapie rekrutacji) 

Miejsce i termin składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek 02-
004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „rekrutac ja – technik / 
specjalista (konkurs nr 1/2022)”  
lub  
przesłać drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@kcbtik.pl  

mailto:sekretariat@kcbtik.pl


Termin składania dokumentów: - do czasu odwołania ogłoszenia rekrutacyjnego. 

Uwaga: Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa ochrony 

danych osobowych  KCBTiK złożone dokumenty po zakończonym procesie rekrutacji zostaną 

zniszczone / trwale usunięte . 

 

Dalsze etapy naboru: 

Rozmowa kwalifikacyjna  

Uwaga: O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie lub e-mailem.  

Dodatkowe informacje: 

1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia wymaganych dokumentów w podanym terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 
 
I. Administratorem Pani danych osobowych jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek z siedzibą w 
Warszawie 02-004, ul. Chałubińskiego 5, kontakt 22 621 75 43 lub e-mail sekretariat@kcbtik.pl 

1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się: 
– pod adresem email: iod@kcbtik.pl  
– listownie KCBTiK,  Warszawia 02-004, ul. Chałubińskiego 5 
– telefonicznie  22 621 75 43 
II. Cele i podstawy przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z 
art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca 
zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. 
Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 
pkt c RODO), 

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, 
przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania 
jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana 
w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności 
potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych 
jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

III. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 
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przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej 
chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II. 
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

1. Okres przechowywania danych 
1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny 

do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, 
2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam 
przechowywać dane, 

1. Odbiorcy danych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. 

1. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, 
wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym 
procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana 
zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można 
przesłać na adresy wskazane w pkt I. 

 


