
Ogloszenie Nr'20 nZ
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabr5r na stanowisko:

podinspektora w Biurze Bezpieczefistwa Infbrmacji

Urzgdu Miejskiego u' Bialymstoku, ul. Slonimska I

l.Funkcie podstawowe wYkonrryyane na stanolvisku:

obsluga spraw zwiqzanych z utrzymaniem systemu zarz4dzania bezpieczetistwem inlbrmac-li
(incydenty, zmiany w sposobie przetwarzania, zapewnienie ci4glo6ci dzialania. podnoszenie

SwiadomoSci),

obsluga spraw dotyczqcych cyberbezpieczeirstw-a oraz ochrony danych osobon,vch.

2. Wymaqania niezbqlnc:

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie wy2sze,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno6d za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

,1. Wvmagane dokumentv

list motyw.acyiny; kwestionariusz osobowy lub cr': oSwiadczenia: o posiadaniu obyu,atelstwa polskiego.

oSwiadczenie o niekaralno6ci za umySlne przestEpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umlSlne
przcstgpstwo skarbowe. o pelnej zdolnoici do czyr.moSci prawnych i korzystaniu z pelni pral
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetw-arzanie danych do cel6w rekrutacj i rv brzmieniu:
.,Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeb)

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zujqcl,mi przcpisami

prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bial"vmstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu nyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w' potn'ierdzajqcych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokumentri*':

Termin: do dnia. . . /,i. . ..c.<. c (N. c d.....2022 r.
Mie.lsce: aplikacje nale2y skladai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub droga Docztowa na adres: [,rrz4d Mie.lski w Bialymstoku. ul. Slonimska 1.

l5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. 'z oznaczeniern o lerty sygnaturq: BKP-I.210.33.2022
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Biurze Bezpieczefstlva Informacii",

3. Wymasania dodatkowe:

- znajomoSi podstaw funkcjonowania system6w inlormatycznych i sieci intbrmatycznych.

- znajomoSi podslaw architektury system6w inlbrmatycznych i struktur danych,

- znajomoSi przepis6w ustaw: o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych. Kodeks
postgpowan ia administracyj nego.

- biegla obsluga komputera oraz znajomoSi oprogramowania typu Word i Excel,

- komunikatywnoSd, dokladno5i, samodzielnoSi,

- umiejgtnoSi pracy z tekstem,

- mile widziane do5wiadczenie w zakresie ochrony dan.vch osobowych oraz znajomoSi tematyki
zwi4zanej z cyberbezpieczefi stwem.



6. Warunki pracy na stanorvisku

Pierwsza umowa o pracg zawar1.a bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3100 3300 zl.

7. Informacie dodatkowe

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznieniu ogloszenia t,skatnik zatrudnienid osib
niepelnosprawnych w jednostce, w rozuntieniu przepis(ttt o rehabilitacii zav,odov'e.i
i spolecznej oraz zotrudnianiu osdb niepelnosprav,ryth, u-ynosil powyiei 6 %.

Kandydaci spelniaiqcy wymapania niezbedne zostanq pottiadomieni o terminie koleinetp elupu
naboru lelefonicznie lub drogq elektronicznq
Oferty kundydatdw zlo,one p!!1!!!fi.ajg (liczy sig data wplywu tlo Urzgdu!). v, spos6h inq tti:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokamentriw lub niebgdqc'e odpou,iedziq
na ogloszony nab(tr, nie bgdq uwzglgdnione w prowadzonym postgpowqnilt.
Dokumenty aplikacyjne kandydattnt mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zointeresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoitczenia prucedury naboru niu numertt konhtrsu

a

a

a

/no norlo
za okazaniem dowodu loisamolci) po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tlm czosie zostanq komisljnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpov'ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpov'iedziq
na oglaszane nabory okreilone zctstaly r, $ I 9 Zorzqdzenia trev,ngtrznegLN! !t!j lL-l!!ll!!9!ll4!
Itliasta Bialeeostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sqrawie szczep(tlowych zasod i tnbu
przeprov'adzania naboru na v,olne slanov'iska urzgdnicze, w tym kierov'nicze slanov;isku
urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandldat6w do pracy

Zgodnie z afi. l3 ust. I i2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016i679 zdnia2T kwietnia f0l6 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016

r.. str. l. sprost. Dz.Urz.UE.Ll27 22018, stt.2) (w skr6cie ,.RODO"). infonnujE. i2:

l. Administratorem Panii'Pana danych osobowych jest Prez)-dent Miasta Bialegostoku. Urzad Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok.

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai siq z Inspektorent Ochron)- Dan)ch:

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

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstau ie przepisorr

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

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

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

danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w aI1. 9 ust I RODO).

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

od zakoiczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandl'daci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacy.inego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bqdzie przechowyuana

przez okres 5 Iat od przekazania ich do archiwum zaktadowego, a nastEpnie zostanie poddana ocenie przydatno(ci

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Panir'Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Kornisji

do spraw naboru, przechowywane b9d4 przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy, a po tym okresie zostana

przekazane do Archiwum Paistwowego.



5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, ni2 upo\r,aznione na podstawie przepis6w prau,a oraz podmiototn.

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasn_"-ch danych, prawo do sprostowania. usunigcia danych

osobolr ych. ograniczen ia przetu arzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofa6 zgodg na przetwarzanie danych. bez wplywu na zgodno(i z prarvetn

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniem danych osoborfch przysluguje Pani,'Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani?lPana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilouaniu.

Bialystok. 2022 - 05 - 30
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