
 

 

 

Pracownik recepcji/portier 

 

Opis stanowiska: 

• wydawanie i ewidencjonowanie pobieranych i zdawanych kluczy od pomieszczeń  

• przyjmowanie zgłoszeń usterek i zgłaszanie do jednostki organizacyjnej 

odpowiedzialnej za usuwanie awarii; 

• ochrona mienia pracodawcy w czasie pełnienia służby, dokonywanie wpisów w książce 

obchodów, stwierdzających powstałe w obiekcie szkody spowodowane zaginięciem lub 

uszkodzeniem mienia; 

• dokonywanie obchodu obiektu i zabezpieczanie pomieszczeń; 

• zazbrajanie i rozbrajanie systemów zabezpieczających mienie i ludzi w budynkach,  

w których pełni służbę oraz innych wskazanych przez przełożonego; 

• wydawanie i ewidencjonowanie pobieranych urządzeń dydaktycznych przez 

wykładowców/pracowników administracyjnych (laptopy, piloty, itp.). 

• system 3 zmianowy 

Wymagania: 

• dyspozycyjność, 

• umiejętność stosowania i interpretacji dokumentów oraz instrukcji, 

• duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista, 

• umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność, 

• miła aparycja, odporność na stres. 

 

Zapewniamy: 

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze lub pół etatu. 

• miłą atmosferę pracy. 

 

 

CV należy przesłać na adres: eryk.kryczka@humanitas.edu.pl  w terminie do dnia 30 listopada 

2019 r. 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przez Wyższą Szkołę 
Humanitas w Sosnowcu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1). 
Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania oraz że moje dane osobowe nie będą 
udostępniane innym odbiorcom." 
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Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 
1) – dalej RODO 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas ul. Kilińskiego 43, 41-200 
Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200, 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail 
iodo@humanitas.edu.pl, 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w 
Sosnowcu, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie Pana/Pani podanie o pracę będzie przechowywane 
i wykorzystane na potrzeby ewentualnego zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą 
udostępniane innym administratorom, a także podmiotom  przetwarzającym oraz osobom upoważnionym 
do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 
obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w 
poufności w procesie ich przetwarzania, 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Po upływie wymienionego okresu 

przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

• żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,  

• sprostowania danych osobowych,  

• żądania usunięcia danych,  

• żądania ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości podjęcia procedury rekrutacyjnej, zmierzającej do uzyskania zatrudnienia w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu, 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą 
profilowane. 
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