
Ogloszenie Nr tt tzz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko

inspektora w Biurze Bezpieczeristwa Inlormacji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

2. Wvmaea nia niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze oraz co najmniej trzvletni staZ pracv.

pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnoSd za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.

w ma nia dodatkon c:

znajomoSi podstaw funkcjonowania system6w inlormatycznych i sieci informatycznych.

znajomoSi podstaw architektury system6w informatycznych i struktur danych.

znajomo56 przepis6w ustaw: o samorz4dzie gminnym. o pracou,nikach samorz4dow-lch. Kodeks

postgpowania administracyj nego.

biegla obsluga komputera oraz znajomoSi oprogramowania typu Word i Excel.

komunikatywnoS6. dokladnoSi. samodzielno66,

umiejEtnoSi pracy z lekstem.
mile widziane doiwiadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz znajomoSi tematyki

zwi4zanej z cyberbezpieczefistwem.

.1. Wvmaga ne dokumentv

list motywacyjny: kw.estionariusz osoboul lub cr': oSwiadczenia: o posiadaniu oby*'atelstwa polskiego.

o:iwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publiczrego lub umy':ilne

przestQpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnojci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych. klauzula zgody kandydata na przelwarzanie danych do cel6u' rekrutacji w brzmieniu:

..Wy.uZu. zgodg na przelvarzanie moich danl'ch przez Prezldenta Miasta Bialegostoku na potrzebl

przeprowadz-nia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przt'pisalni

prawa" zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - n'zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokunrent6w potwierdza.i4cych posiadane

umieietnoSci i u iedzg olazjazlEe}.

l.Funkcie podstawowe wvkonvwane na stanowisku:

- obsluga spraw zwi4zanych z systemem zarz4dzania bezpieczeristwem infornacji
(incydenty, zmiany w sposobie przetu'arzania, zapewnienie ci4gtoSci dzialania. podnoszenie

SwiadomoSci).

- obsluga spraw dotyczqcych cyberbezpieczeilstwa oraz ochrony danych osobou'ych.

5. Termin i mieiscc skladania dokumentrirv:

Term i n : drr dnia..../. i.. n la. 1. <1. . . . .....2022 r.
Miejsce: aplikacje nalezl' sklddac u Punkcie Informao'invm Urzgdu Miejskiego * Biall mstoku.

ul. slonim.ska 1 lub dIqga__pag!g*3 na adres: Urz4d Miejski u Biall mstoku. ul. Slonimska 1 .

l5 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem of'erty sygnatur4: BKP-1.210.28,2022

oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko inspektora w Biurze Bezpieczerhstwa Informacji".



6. Warunki Dracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawafia bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3200 - 3500 zl.

7. lnformacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznieniu ogloszenia wskainik zatrudnienia osdb

niepelnosprawnych w jednoslce, rehabilitacii zuwodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnospruv,nych, wynosil powvtei 6 %-

a Kandydaci spelniailcy w\:magania niezbedne zoslanq pow iadontieni o lerminie koleineco eltrpu

1r rozumtentu przepfott o

a

naboru lelefonic:tt it I u h Jro*t t lt kt n tn ic -tttt
Olbrty kandydaldw zlo2one p9-1!9yaj4j9 (liczy sig datu wp$wa do Urzgdu!), u, sposdb inny ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqc'e odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane u, prowcrdzonym postgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydattiu, mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresovtane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury naboru daniu nunteru konkursu
za okazaniem dowodu lo2sumoici po wcTeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisljnie zniszczone.

Szczeg1lowe zasady postgpov,ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpttu,iedziq
nu oglaszane nabory olreilone zostaly v, sR l9 Zarzadzenia v,ewngtrznetro Nr 6l/18 Pre4tdentu
Miasta Bialepostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. v, sqrawie szczecdlotrvch zasod i trybLr

a

przeprov'adzania naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym kierov,nicze slarutwiska
urzgdnicze

Zgodnie z afi. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ltzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll 19 22016

r., str. l, sprost. Dz.Urz.UE.L127 22018. str.2) (w skr6cie ,,RODO'). informujg, iz:

L Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z lnspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, I 5-950 Bialystok. tel. 85-879-79-79. e-mail: bbi@um.bialystok.pl

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia M inistra Rodziny. Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do an. 6 ust I lit a) RODO (u'zakresie m.in.

danych do kontaktu, danych osobowych, o ktorych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakoiczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b. ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

5. z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastepnie zostanie poddana ocenie przydatno(ci

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani,/Pana dane osobowe przenvarzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakohczenia sprawl, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Patistwowego.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy



5. Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym. niz upowaznione na podstawie przepisow praua oraz podmiotom.

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych. prawo do sprostowania. usunigcia danych

osobowych. ograniczen ia przetwarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofae zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prauem

przetwarzania. ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W zwi4zku z pruetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, ktorymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie pzez PaniqJPana danych osobowych u,ynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq,/Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 - 04 - ZC

Rtrz BN'IA MIASTA
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PREZYDENTA MIASTA
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