
 
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
poszukuje kandydata na stanowisko: 

STARSZEJ WOŹNEJ / STARSZEGO WOŹNEGO 
w SEKCJI POMOCY MATERIALNEJ 

 
Zakres podstawowych obowiązków 

Wykonywanie wszelkich czynności związanych z kompleksowym sprzątaniem powierzchni 

w domu studenta, w tym sprzątanie pomieszczeń kuchni, sanitariatów, biur, mycie okien, 

sprzątanie pokoi gościnnych. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 
� dobrej organizacji pracy,  

� dokładności,  

� rzetelności, 

� umiejętności pracy w zespole, 

� zaangażowania. 

Dodatkowym atutem będzie wykazanie się doświadczeniem w obiektach zamieszkania zbiorowego. 

 
Co oferujemy: 

� zatrudnienie na umowę o pracę, 

� pakiet socjalny, 

� szansę dalszego rozwoju zawodowego, 

� współpracę z dynamicznie rozwijającym się zespołem. 

 

Pisemne oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: 

spm@sgh.waw.pl z dopiskiem: „Oferta pracy” 

 
Dodatkowe informacje: tel. 22 564-66-25 
 

Oferty można składać również w siedzibie Sekcji Pomocy Materialnej:  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 147 pok. 3;  
 
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na 

wybrane oferty. 

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach rekrutacyjnych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych 

osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych 

osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. (opcjonalnie) 

 



1. Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy 

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem iod@sgh.waw.pl. 

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną ich przetwarzania 

są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym tymi przepisami oraz aktów wykonawczych 

ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i podstawą prawną ich 

przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r). 

4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu 

odwołania zgody. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

6. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody 

w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


