
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 

Oferta pracy 

Robotnik gospodarczy 

w wymiarze 1/1 etatu 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za: 

1. utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń biurowych i pozostałych pomieszczeń 
znajdujących się w budynku  CKiS  

2. prowadzenie Kawiarenki, która znajduje się w Instytucji  
 

 
Wymagania: 
 

1. wykształcenie mile widziane zawodowe    
2. umiejętność pracy w zespole 
3. sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań  
4. obsługa kasy fiskalnej  
 
 
Oferujemy: 
 
1. stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
2. przyjazną atmosferę w pracy 
 
 
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres Instytucji: Centrum Kultury i Sztuki, ul. 
St. Kard Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew lub na adres mailowy  ckis@ckis.tczew.pl z 
dopiskiem – aplikacja na stanowisko Robotnik gospodarczy. 

 
Prosimy o dopisanie w nadsyłanych dokumentach następującej klauzuli: 

 „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  

   

 

 

 

 

 

mailto:ckis@ckis.tczew.pl


Szanowni Państwo  

 Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako 

administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż: 

1) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji   procesu rekrutacji 

organizowanego przez administratora danych. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt b 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) 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 

3) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania.  

4) Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  okres trzech miesięcy od dnia 

zamknięcia rekrutacji  

7) Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Justyna Grunau,    

e-mail:  jgrunau@ckis.tczew.pl, tel. 693-368-101. 

8) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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