
  
 
 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni  
ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia 

 
 

Ogłoszenie  
 

Zatrudnimy wykwalifikowanego pracownika na stanowisko:  
automatyk 
 
I. Zakres obowiązków: 

1. Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki 
2. Nadzorowanie i utrzymywanie maszyn oraz urządzeń w ruchu ciągłym 
3. Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz 

remontów 
4. Nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń 

5. Diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn, pomp, systemów 
sterowania itp. 

6. Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych, 

7. Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku 

maszynowego 

8. Kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w 
zakresie elektryki, automatyki 

II. Wymagania: 
1. Świadectwa kwalifikacyjne ważne lub do odnowienia  E (mile widziane 

E+D) Grupa 1 elektroenergetyka w zakresie: 
- obsługi 
- konserwacji i remontów 
- montażu 
- prac kontrolno – pomiarowych 
- do 20kV lub bez ograniczenia 
Mile widziane: 
- świadectwo kwalifikacji: grupa 3 – gazowa 

2. Doświadczenie zawodowe -  oświadczenie kandydata. 
3. Wykształcenia średniego lub wyższego, absolwenci kierunków 

Automatyka, Mechatronika 
4. Wiedzy z zakresu automatyki przemysłowej, znajomości systemów 

sterowania 
5. Umiejętności czytania dokumentacji technicznej 

6. Umiejętności programowania sterowników PLC 

 
 

 



III. Zapewniamy: 
1. Umowę o pracę 
2. Pracę w systemie od 7 do 15 + dodatkowe dyżury płatne   
3. Stałe wynagrodzenie + dodatki 
4. Zatrudnienie na stałe lub na czas określony 
5. Terminowe wypłacanie wynagrodzenia 

 
W zakresie wymagań określonych w punkcie II, BWIO S.A. oczekuje złożenia 
oświadczeń przez kandydata.  
 
Osoby zainteresowane, spełniające wymagania zapraszamy do przesłania aplikacji 
na adres e-mail: sekretariat@bwio.pl lub bezpośredni kontakt telefoniczny  
603-593-668 lub 661-488-850 

 
 



 

Klauzula informacyjna w związku z procesem rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

– dalej RODO Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalni Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni 

przy ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia informuje, iż:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Akcyjna Bogatyńskie 

Wodociągi i Oczyszczalni z siedzibą w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 

Bogatynia; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iodo@bwio.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe zwykłe – imię, nazwisko,  adres korespondencyjny,  przetwarzane 

będą w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia 

umowy o pracę z Bogatyńskimi Wodociągami i Oczyszczalnią S.A.  

4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), w zakresie określonym w 

przepisach prawa pracy - realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, 

 art. 6 ust. 1 lit. f  RODO - do niezbędnych celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią; 

 z art. 6 ust 1 lit. a RODO w związku art.  221a i Art.  221b Kodeksu pracy - na 

podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; 

 

 

 

 



5) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy – art. 221 § 1  jest obowiązkowe, 

pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do sądów, organów lub instytucji, które 

mają uprawnienia do żądania danych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji. Po 

zakończeniu rekrutacji, gdy Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana dane zostaną zniszczone 

maksymalnie w ciągu w ciągu 2 tygodni. 

 Okres przetwarzania danych osobowych, które Administrator Danych pozyskał na 

podstawie Pani/Pana zgody będzie trwał do jej odwołania; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

8) Posiada Pani/Pan prawo wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona 

podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania; 

11) Ze względu na to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, informuję Panią/Pana o prawie (zgodnie za art. 21 

RODO) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych i 

związanym z tym prawach. 

 

(data i podpis osoby ubiegającej się o pracę) 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy/pracownika. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a w związku z art. 7 ust. 1 i art. 4 pkt. 11 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)  w związku z art.  221a i art.  221b 

Kodeksu pracy 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Spółka 

Akcyjna Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalni z siedzibą w Bogatyni przy ul. Żołnierzy 

II AWP 20, 59-920 Bogatynia, moich danych osobowych w związku z  procesem 

rekrutacji, w zakresie określonym w art.  221a i art.  221b Kodeksu pracy oraz  

przekraczającym dane wynikające z przepisów prawa pracy. 

Zostałam/łem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, 

iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

Zostałam/łem poinformowany, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

(data i podpis osoby ubiegającej się 

o pracę) 

 


