
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w Łodzi 
z siedzibą w  Łodzi, ul. Bratysławska 6A 

 

Ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Referenta/Inspektora 

 

 

Wymiar etatu: pełny etat 
                                     Miejsce wykonywania pracy: SM „KAROLEW” 

                                               Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K. p.) 

Wykształcenie – wyższe prawnicze, administracyjne bądź ekonomiczne 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: 

1. Realizacja postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO i 

przepisy krajowe. 

2. Nadzór nad obiegiem dokumentów w Spółdzielni oraz ich zabezpieczeniem i archiwizacją. 
3. Współpraca z poszczególnymi działami i radca prawnym w zakresie działań windykacyjnych 

w Spółdzielni. 

Wymagania: 

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach składanych w związku 
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji. 

2. Wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia,  na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji 
umowy o pracę. 

3. Znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, RODO, o spółdzielniach mieszkaniowych i 

prawo spółdzielcze. 
4. Odporność na stres. 

5. Umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) 
6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 

7. Dyspozycyjność. 
8. Kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku. 

Oferta kandydata musi zawierać: 

1. List motywacyjny. 

2. Cv 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

4. Kserokopie świadectw pracy. 

 

Oferty prosimy składać 

w terminie do dnia 20 lipca 2018r.  

na adres: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w  Łodzi, ul. Bratysławska 6A  

w zamkniętej kopercie, bądź osobiście w siedzibie Spółdzielni. 
 

Kandydat zakwalifikowany na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostanie telefonicznie lub 
listownie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. 
 

 

 

 

 



Uwagi: 

 

1.Warunkiem zatrudnienia jest orzeczona przez lekarza zakładowego zdolność do pracy na w/w stanowisku. 
2.Do dokumentacji naboru, można załączyć niniejszą klauzulę, jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych na potrzeby innych rekrutacji: 
 

.Wyraża  zgodę a przetwarza ie oi h ww. da y h oso owy h dla potrze  przyszły h pro esów rekruta ji przez Spółdziel ię 

Mieszka iową ,,KAROLEW’’ w Łodzi  z siedzi ą w Łodzi, ul. Bratysławska 6a,  przez okres pię iu lat. 

. Podaję da e oso owe do rowol ie i oświad za , że są o e zgod e z prawdą. 

. Zapoz ałe -a  się z treś ią klauzuli i for a yj ej, w ty  z i for a ją o elu i sposo a h przetwarza ia da y h oso owy h oraz prawie 

dostępu do treś i swoi h da y h i prawie i h poprawia ia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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) – 

zwanym RODO: 

   

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KAROLEW’’ w Łodzi 

       Dane kontaktowe : (kod i miejscowość) ul. Bratysławska 6a, 94-035 Łódź,                 
         tel.: (42) 687 38 44, (42) 686 31 89,  e-mail:  sekretariat@karolew.eu 

2. Inspektor danych osobowych  

Dane kontaktowe:   tel. :  (42) 687 38 44, (42) 686 31 89, email : iod@karolew.eu,  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i b) RODO  i art. 221 par. 1  Kodeksu Pracy, 

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i przyjęcia złożonych ofert oraz dokonania wyboru kandydata na dane 

stanowisko.  

4.W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz 
podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. 

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych. 

6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia 
sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych.   

 

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

9.Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.   

 

10.Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. 
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