
2. \\ r maqania niezbednc

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze wraz zlkoiczonymi studiami podyplomowymi z zakresu ochrony danych
osobowych oraz co najmniei trzvletni staz pracv,

pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno5i za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.

.1. Wvmagane dokumcn[:

list motFvacyjnyi kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
o6wiadczenie o niekaralnoSci za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacj i w brzmieniu:

,.Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenla Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami
prawa" - zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie intcrnetowej Biuletynu Informacji

Ogloszenie Nr 68 nz
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab15r na trzy stanowiska:

inspektora w Biurze Bezpieczefl stwa Informacji
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

l.Funkcie rrodstawowe wvkonnvane na stanowisku:

- realizacja zadari inspektora ochrony danych osobowych w plac6wkach edukacyjnych, zgodnie
z zakesem wynikaj4cym z rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
(w sk6cie ,,RODO");

- przygotowywanie projekt6w dokumentacji z zakresu bezpieczeristwa danych osobowych oraz
doskonalenie proces6w przetwarzania danych osobowych;

- prowadzenie szkoleh z zakresu danych osobowych, obsluga incydent6w ochrony danych
osobowych oraz uczestniczenie w analizie ryzyk zwi4zanych z przetwarzaniem danych
osobowych.

]:lY:1q4giqllqdatkowe:

- znajomoSi przepis6w ochrony danych osobowych;

- znajomo6ci zagadniei z zakresu funkcjonowania system6w zarz4dzania bezpieczefistwem
informacji oraz przepis6w ustaw: o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych,
Kodeks postgpowania administracyjnego;

- przynajmniej roczne doSwiadczenie na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych lub
w dziale bezpieczeristwa inlormacji, ewentualnie w pracy na stanowisku zwi4zanym
z wykonywaniem analiz dokumentacji, opiniowaniem prawnym lub wydawaniem decyzji
administracyjnych;

- biegla obsluga komputera oraz znajomoS6 oprogramowania typu Word i Excel i PowerPoint;

- komunikatywno66, dokladnoSi, samodzielnodi;

- umiejgtnoSi pracy z tekstem;

- posiadanie dyplom6w ze szkoleri podnoszqcych kwalifikacje zawodowe inspektor6w ochrony
danych;

- posiadanie uprawniefi wykazanych w Rozporz4dzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12

pu2dziernika20l8 r. (Dz. U. 2018 po2.1999) w sprawie wykazu certyfikat6w uprawniaj4cych do
przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 201 8 r. o kajowym system ie

cyberbezpieczeristwa.



Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane
umiejgtnoSci iwiedzg oraz staT pracv.

5,'l'ermin i miciscc skladania dokumcnttin

Term i n : do an; a. . . 
y'. 8. .4,..s/of an o/!,t. . . .......2022 r.

Miejsce: aplikacje naleZy skladai w Punkcie Informacyinvm Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
ul. Slonimska I lub droea pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1,

I 5 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-1,270.68.2022
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na trry stanowiska inspektora w lliurze Bezpieczeristwa Informacji".

6. Warunki pracy na stanon'isku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 4000 - 4500 zl.

7. Informacie dodatkorve:

ll miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wsksinik zatrudnienia os6ba

niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynosil powyiei 6 %.

a

,s elnia )11 m{1 Qnta nlez dne zostan wiadomieni o terminie kole ne o ela
elektronicz

LI

naboru I nicznie lub drole o

Oferty kandydat6w zlo,one pg1!!L!L!g (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w sposdb inny ni|
olveilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym poslgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury naboru daniu numeru konkursu

a

za okazaniem dowodu toisamolci) po wczeiniejszym uTgodnieniu telefonicTnym -
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-42). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpowanio z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory olcreilone zostaly w $ l9 Zarzqdzenia vewnetrznego Nr 6l il8 Prezydctttct
Miasta Bialegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczes6lowych zasad i lrvbu
DrzeDrowadzan ia naboru na wolne stanowiska urzednicze. w tym kierownicze stanowiska
urzgdnicze

Klauzula informacyjlla dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z pruelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogdlne rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016

r., str. l, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 22018, stt.2) - (w skocie ,,RODO"), informujg, i2:

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

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, | 5-950 Bialystok.

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

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

3. Dane osobowe b9d4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

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

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

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

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



4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoiczenia procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okes trzech miesiQcy od zakorlczenia 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 przydatno6ci

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

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

przekazane do Archiwum Paristwowego.

5. Dane nie bgdE udostgpniane podmiotom innym, niZ upowa2nione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usuniqcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

7. MoZe Pani/Pan \.v dowolnym czasie wycofa( zgodg naprzetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno5i z prawem

p.zetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej coftriEciem.

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

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie

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

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

Bialystok, 2022 - ll- 0Y
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