
Ogloszenie Nr53 tzz
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

gltiwnego specjalisty w Biurze Bezpieczefistwa Informacji

Urzgdu Miejskiego w Bialymsloku, ul. Slonimska I

obsluga spraw zwiTanych z systemem zat4dzania bezpieczeirstwem informacji (incydenty.

zmiany w sposobie przetwarzania, zapewnienie ciqglo5ci dzialania, podnoszenie SwiadomoSci);

obsluga spraw- dotycz4cych cyberbezpieczenstwa oraz ochrony danych osobowych;

opracowywanie projekt6w dokumentacji bezpieczenstwa informacji;

udzielanie konsultacji z zakresu bezpieczeflstwa informacji.

2. Wymaga nia niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie :

o W2sze informatyczne lub,
. .yq12sze oraz ukoriczone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeristwa informacji lub,

. wzsze oraz posiadanie uprawnieh wykazanych w Rozporzqdzeniu Ministra Cyfryzacji

z dnia 12 pu2dziemika 2018 r. (Dz. u. 2018 poz. 1999) w sprawie wykazu certyfikat6w

uprawniaj4cych do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. l5 ustawy z dnia 5 lipca

2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeristwa,

oraz co naimniei cztero letni staz Dracv

pelna zdolnodi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

niekaralnosi za przestgpstwo scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.

3. Wvmasania dodatkowe

znajomos6 podstaw funkcjonowania system6w informatycznych i sieci informatycznych.

znajomo6i podstaw architektury system6w informatycznych i struktur danych'

znajomoSd przepis6w ustaw: o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych, Kodeks

postgpowania administracYjnego,

biegla obsluga komputera oraz znajomo5i oprogramowania typu Word i Excel.

komunikatywnodi, dokladnoSi, samodzielnoSi,

umiejgtnoSi pracy z tekstem,

mile wi<lziana znajomoSd tematyki zwi4zarrej z cyberbezpieczeistwem oraz doSw'iadczenie

w zakresie ochrony danych osobowych.

l. Wvmaga nc dokumcntv

tist motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv: o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

oSwiadizenie o niekaralno5ci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno5ci do czynnojci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

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

przeprowadzinia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

pru*u" zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biulefynu Informacji
irublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":

kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejEtnoSci i uiedzg oruz staz pracY.

l.Funkcie podstawowe wvkonvwane na stanowisku:



Te rm i n : do a ni a. t/.1 ptJ <.y'l.fe r. o,. t q-..zozz r.
Miejsce: aplikacje 'nalezy skladai w Punkcie Informacyinvm Urzgdu Miejskiego w Biaiymstoku.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w

ul. Slonimska I lub drosa noczto$'a na adres: []rz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
l5 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oferty sygnaturq: BKP-I.210.59.2022

oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko gl6wnego specjalisty w Biurze Bezpieczefistwa

Informacji".

7. lnformacie dodatko* e

a I4 miesiqcu poprzedzojqcym datg upublicznienia
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu

wskainik zatrudnicnia osib
o rehabilitacji zau'oclou'qi

ogloszenia
przepis6u,

i spolecznej oraz zalrudnioniu os6b niepelnosprau'nych, wynosil oowv|.ei 6 %.

a Kundydut i .soelnioiacv u,vma sania niezbednc zostanu oowiadomieni o lerminie kole nae0 elul)u

Olbrty kundydatdu' zloaone pgLgLt4lig (liczy sig dato wplywu do Urzgdu!), u' sposdb inry ni:
ok nitory w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych cktkumenl1w luh niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nahdr, nie bgdq uwzg,lgdniane u' prou'adzonym pLtstgprtu'uniu.

naboru telefonicznie lub droPqe la ktronit:ntt

Dokumenty aplikacyine karulydattiv' mogq b;t odbierune osob

v, ciqgu miesiqca od dnia zokttnczenia procedury naboru
iicie przez osoh1, zoinlcresotunc

anlu numeru konkursu
a

a

za okgzaniem dowodu to,samolci po wczeiniejszym uzgodn ieniu telelonicznYm

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

Szczeg\lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odptniedziq

na oglaszane nabory okrei lone zostaly u' S l9 Zarzqtlzenia u'ev'ngtrznego Nr 6l /18 Pre4;dentu

Miusta Bialesosloku z dnia 19 tlrudnia 2018 r. rt sDruY le szL':cPo lou,vch zasad i trrbu

v,adzaniu naboru na v'o I na .st uruxi.vku ur:ednic':c m kierov'nicze slunov,i.skut| ty

u r:e dt'ti t : a

Klauzula informacyjna dla kandydat6E do pracy

Zgodnie z art. l3 usr. I i 2 rozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (uE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r'

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/v'tE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. urz.llE Ll19 22016

r., str. l. sprost. Dz.lJrz.tJE.L 127 22018, str.2) (w skrocie ..RODO"), informujg' i2:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Mie.iski

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

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

Urzqd M iejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi(aum.bialvstok Dl.

3.DaneosobowebgdqprzetwarzanewceluprzeprowadzeniapostQpowaniarekrutacyjnegonapodstauieprzepisow

ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

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

opracownikachsamorz4dowychoraznapodstawiezgody.stosowniedoart'6ustllha)RoDo(wzakresiem.in'

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

4.Daneosobowezgromadzonewobecnymprocesierekrutacjibgd4przechowywaneprzezokresmiesi4ca

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

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

w przedziale 4000 - 4600 zl.



do zatmdnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postEpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

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

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

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zako6czenia spraul. a po tym okresie zostanq

przekazane do Archi'wum Paistwowego.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niZ upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przeNtarzania.

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

osobowl ch. ograniczenia przetwarzan ia.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofac zgodg na przetwarzanie danych. bez wptywu na zgodnosi z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

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

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez PaniqlPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowi4zkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacj i. Podanie p rzez PaniqlPana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgd4 podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 -09'n
PREZTDENT II,I

dr hab. Tade cs(i

,i


