
APEL

Wojewoda Podlaski
poszukuje kadry medycznej oraz osób gotowych do podjęcia pracy

w organizowanych na terenie województwa podlaskiego szpitalach tymczasowych 
dedykowanych pacjentom chorych na COVID-19

 
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii choroby wywołanej wirusem SARS-

CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na terenie całego kraju, podjęte zostały działania celem 
zabezpieczenia opieki medycznej osobom chorym na COVID-19 poprzez tworzenie szpitali 
tymczasowych. 

Mając na uwadze powyższe oraz w trosce o zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa podlaskiego proszę o zgłaszanie się osób gotowych do podjęcia 
pracy w organizowanych w Białymstoku szpitalach tymczasowych oraz podmiotach 
leczniczych dedykowanych dla pacjentów chorych na COVID-19, przede wszystkim 
z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych 
systemu ochrony zdrowia. 

 
W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie 
specjalizacji w zakresie:
 
• anestezjologii i intensywnej terapii,
• chorób zakaźnych,
• chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii oraz kardiologii,
• medycyny ratunkowej,
• neurologii
• chirurgii ogólnej
• radiologii. 
 
Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych 
z doświadczeniem pracy w następujących jednostkach:
 
• anestezjologii i intensywnej terapii,
• intensywnej opieki medycznej,
• intensywnego nadzoru kardiologicznego,
• kardiologii,
• chorób zakaźnych,
• szpitalnych oddziałach ratunkowych / izbach przyjęć/ zespołach ratownictwa medycznego,
• pneumonologii,
• neurologii,
• innych oddziałach zachowawczych oraz zabiegowych.
 
Poszukujemy również techników elektroradiologii, a także pracowników niemedycznych 
(personel administracyjny i pomocniczy).

Zgłoszenia można przesyłać na adres: wps@bialystok.uw.gov.pl
Telefon do kontaktu: 85 743 92 61
Załącznik: wzór formularza 
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Załącznik 
do Apelu Wojewody Podlaskiego 

z dn. 5 listopada 2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy

Ja, niżej podpisany, zgłaszam gotowość do podjęcia pracy w organizowanym 
w Białymstoku szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na COVID-19.

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

Zawód:
Specjalizacja (jeżeli dotyczy):
Aktualne miejsce pracy (jeżeli dotyczy):

P O D P I S

Formularz zgłoszeniowy o powyższej treści proszę wysłać na adres:
wps@bialystok.uw.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 85 7439 261
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Informacja dla osób zgłaszających się

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem 
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski,

adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd 
Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) zapewnienia skutecznego procesu rekrutacji dla szpitali tymczasowych dedykowanych 

pacjentom chorym na COVID-19;
na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 
b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781),
c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 164);
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie ich jest 

niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a niepodanie takich danych osobowych uniemożliwi jej 
przeprowadzenie. 

5. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą:
a) Szpitale tymczasowe utworzone na terenie miasta Białegostoku w celu walki z epidemią, 
b) Pana/Pani dotychczasowy pracodawca,
c) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku, gdy Wojewoda Podlaski powierzył 

takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy,
 (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego 
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za 
odbiorców!)
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane przez Wojewodę Podlaskiego przez okres 

dłuższy niż funkcjonowanie szpitali tymczasowych dedykowanych pacjentom chorym na COVID-
19.

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów 
prawa dotyczących np. archiwizacji!).
8. Ma Pani/Pan ma prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
b) przenoszenia swoich danych.

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do 
przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których 
odbywa się przetwarzanie, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 
administracyjnego!).
c) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez 
złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na podany w niniejszej klauzuli informacyjnej 
adres kontaktowy do inspektora ochrony danych osobowych lub listownie na adres siedziby 
Wojewody Podlaskiego;
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9. Decyzje podejmowane w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, 
a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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