
Ogloszenie Nr57 nZ
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na g4-!!ary!q@:

inspektora w Biurze Bezpieczeristwa Informacji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l.Funkcie podstawowe wykonywane na stanowllku:

realizacja zadari inspektora ochrony danych osobowych w plac6wkach edukacyjnych, zgodnie

z zakresem wynikaj4cym z rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

(w skr6cie ,,RODO");
przygotowywanie projekt6w dokumentacji z zakresu bezpieczeristwa danych osobowych oraz

doskonalenie proces6w przetwarzania danych osobowych;

prowadzenie szkolefi z zakresu danych osobowych. obsluga incydent6w ochrony danych

osobowych oraz tczestniczenie *' analizie ryzyk zwi4zanych z przelwarzaniem danych

osobowych.

2. Wvmasania niezbedne:

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie wy Zsze wraz z ukonczonymi studiami podyplomowymi z zakresu ochrony danych

osobowych oraz co naimniei trzyletni staz pracy,

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

niekaralnosd za przestQpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestgpstwo

skarbowe.

3. Wvmasania dodatkowe:

znajomoSi przepis6w ochrony danych osobowych;

znajomoSci zagadnieri z zakresu funkcjonowania system6w zarz4dzania bezpieczefstwem

informacji oraz przepis6w ustaw: o samorzqdzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych.

Kodeks postgpowania administracl jnego:

przynajmniej roczne doSwiadczenie na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych lub

w dziale bezpieczeristwa informacji, ewentualnie w pracy na stanowisku zwi4zanym

z wykonywaniem analiz dokumentacji. opiniowaniem prawnym lub wydawaniem decyzji

administracyjnych;
biegla obsluga komputera oraz znajomosi oprogramowania typu word i Excel i PowerPoint;

komunikatywnoSi, dokladnoSi. samodzielnoS6;

umiejEtnoSd pracy z tekstem;
posiadanie dyplom6w ze szkoleri podnosz4cych kwalifikacje zawodowe inspektor6w ochrony

danych;
posiadanie uprawnien wykazanych w Rozporz4dzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12

pu2dziemika2}lS r. (Dz. U. 2018 poz.l999) w sprawie wykazu ce(yfikat6w uprawniajqcych do

przeprowadzenia audl.tu w rozumieniu art. I 5 ustawy z dnia 5 lipca 201 8 r. o krajowym systemie

cyberbezpieczeristwa.

.1. Wvmagane dokume ntr':

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub c\'; o6wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych, klauzula zgody kandydata na przelwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

,,Wyrazam zgodg na przltwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

f.repro*adzEnia proaedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu lnformacji



Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajqcych posiadane

umiejEtno5ci i wiedzq oraz staz pracy.

5. Termin i mieisce skladania dokumentriw:

Termin: do dnia.y't. &j dal.e (nt I d....2022 r.
Miejsce: aplikacje (aleZy sklada6 w Punkcie Informacvinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

ul. Slonimska I lub drosa oczto$ a na adres: U rz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I

I 5 - 950 Biall stok w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem ot'crt! s]'gnaturE: BKP-I.210.58.2022

oraz dopiskiem: ,,Nabrir na trzy,stanowiska inspektora w Biurze Bezpieczerlstwa lnformacji"'

6. Warunki rtracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3300 - 3700 zl.

7. Informacie dodatkou e

w miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia v,skainik zalrudnienia os6b

niepelnosprawnych w .iednostc'e, w rozumieniu Pr:cPisdw o rehabilitucji zawodowej

i spolecznei oraz zalrudnianiu os6b niepelnospvov'4yglt, utynosil powviei 6 %.

Kandvduci soc I niai acv wymasaniu ni ezbedne zostanu nov,iudomieni o termini koleineso elaou

naboru te lclitnicznie lub drosq eleklronicznq
Oferty kandydatdw zlo2one po-1191m!n!e (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w spos6b inny niz

okreilony w ogloszeniu, bez kompletu v,ymaganych dokument,w lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nabtir, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym poslgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydal|w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresowane

w ciqgu miesiqca od dnia zaksnczeniu procedury naboru ilt numeru konkursu

za okazaniem dowodu to2somoit'i) po wczeiniejszym uzgodnieniu telefotticznym

nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone

Szczegdlowe
na oglaszane
Miasta Biale

zasady postgpou,ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq

nabory okreilone zoslaly w $ l9 Zarzqclzenia wewngtrzneso Nr 6l /18 Prezvdenta

sostoku z dnia 19 s,rudnia 2018 r. w sprowie szczes6lowych zasad i trybu

udzania naboru na wolne stanowiska urzedni m kierov,nicze stanowiskocze, w ly
urzednic'zc

Klauzula informacv.ina dla kandydat6lr do pracy

Zgodnie z art. t 3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2-1 kwiemia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ltzycmych w zwi4zku z przetwarzar,iem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lwE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. urz. tlE l-119 z2o16

r., str. l, sprost. Dz.tJn. tJE. L 127 z2O18,str.2) - (w sk6cie,,RODO"), informujg, i2:

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

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

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

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um bialystok.ol.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 cz erwca 197 4 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia M inistra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w usta\.ry z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RoDo (w zakresie m.in.

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



4. Dane osobowe zgrcmadzole w obecnym procesie rekrutacji b9d4 przechowywane przez okres miesiEca

od zakorlczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaty wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bEd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakonczenia naboru. Dokumentacja

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

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnosci

przez Archiwum Panstwowe- Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakofczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom,

ktorym dane zostaly powierzone do przetv,tavalia.

6. przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sproslowania, usuniqcia danych

osobowych. ograniczenia przetuarzania.

7. Moze pani/pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSc z prawem

przetwarzzrnia. kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. podanie pruez Pali4lPana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji Podanie przez Paniq'/Pana innych danychjest dobrowolne'

10. Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj i, w tym profilowaniu.

Bialystok,2022-q-'P
PRDZTDENT 1A

dr hab. Ta ski


