
Ogloszenie Nr 4 tZl
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na trzv stanowiska:

inspektora w Biurze Bezpieczeirstwa Inlormacji
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

2. Wymaqania niezbedne

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie:

. wyzsze prawnicze b4d2 wyZsze inlormatyczne lub.

. wyzsze i ukofczone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.
oraz co natmnlet letni sta2 nracv-

pelna zdolno5i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno5i za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wvmagania dodatkowe:

znajomoSi przepis6w ochrony danych osobowych;
znajomoSci zagadniei z zakresu funkcjonowania system6w zarzqdzania bezpieczeristwem
infbrmacji oraz przepis6w ustaw: o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych.
Kodeks postgpowania administracyjnego:
przynajmniej roczne doSwiadczenie na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych lub
w dziale bezpieczeirstwa infomacji, ewentualnie w pracy na stanowisku zwiqzanym
z wykonywaniem analiz dokumentacji, opiniowaniem pralrnym lub wydan'aniem decyzji
administracyjnych;
biegla obsluga konTputera oraz znajomoSi oprogramowania typu Word i Excel i Pon'erPoint;
komunikatywno56, dokladnoSi, samodzielnoS6;

umiej gtno56 pracy z tekstem;
posiadanie dyplom6w ze szkoleri podnosz4cych kw-alifikacje zawodowe inspektor6w ochrony
danych;
posiadanie uprawnief wykazanych w Rozporzqdzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia
12 pa2dziernika2018 r. (Dz. U. 2018 po2.1999) w sprawie wykazu certyfikat6w uprawniaj4cych
do przeprowadzenia audyu n'rozumieniu afi. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpi eczeristwa.

,1, Wymagane dokumenty

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy6lne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynno5ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publioznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w- rekrutacji u, brzmieniu:
..Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

:

- realizacja zadari inspektora ochrony danych osobowych w plac6wkach edukacyjnych.
zgodnie z zakresem wynikaj4cym z rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 (wskr6cie,,RODO");

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

- prowadzenie szkolefr z zakresu ochrony danych osobowych;

- obsluga incydent6w ochrony danych osobowych;

- uczestniczenie w analizie ryzyk zwi4zanych z przelwarzaniem danych osobowych.



przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami
prawa" - zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab16r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejEtnoSci i wiedzg oraz staz Drac).

5. Termin i micisce skladania dokument6u

Term in : do dnia.. 4.4.../.ct.L e52. o. . . . . . . . . 2023 r.
Miejsce: aplikacje naleZy sklXdai w Punkcie Informacvinym UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku,
ul. Slonimska I lub d4ga_-pqgZlS,oe na adres: Urzqd Miejski n' Bialymstoku. ul. Slonimska l.
15 - 950 Biall'stok w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-I.210.4.2023
oraz dopiskiem: ,,Nab16r na trzy stanowiska inspektora rv Biurze Bezpieczeristwa Informacji".

6. Warunki rtracv na stanowisku

Pierwsza umowa o prace zawarla bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 4200 5000 zl.

Klauzula informacljna dla kandydat6!i do prac]

Zgodnie zart.l3 ust. I i2 rozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego iRady(UE)201616'79zdnia27kwietnia20l6r.

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UELl19 22016

r., str. I, sprost. Dz.Urz.lJE. L l2'l z 2018, str. 2) - (w skr6cie ,.RODO"). informujg, iz:

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

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

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sig z lnspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok. tel. 85-879-79-79. e-ma il: bbi@um.bialvstok.ol

3. Dane osobowe bQd4 przetwarzane $,celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na podstawie przepiso$

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

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

7. Informacie dodatkowe:

o W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskatnik zalrudnienia os(5h

niepelnosprav'nych w .jednostce. v' rozumieniu przepistiu' o rehabilitacji zav'odowej
i spolec:nej ora: :utrudnianiu osib niepelnosprov'nych, u'ynosil pgy2!gi-.11 %.

c Kontlvdaci spelniajqcv y'vmaganio niezbgdne zostana pov'iadomieni o lerminie kolejnego elopu
naboru telefonicznic luh drogq ele ktronicznq.

. Oferty kandydatbw zlozone p9 llglt liltie (liczy sig dato wp$wu do Urzgdu!), w spostib inny ni2

okrellony w ogloszeniu, bez kompletu \)ymoganych dokument6w lub niebgdqce odpou'iedziq
na ogloszony nah6r, nie bgdq uu,zglgdniane u, prou,adzonym postgpowaniu.

. Dokumenty aplikacyjne kandydatiu'mogq byt otlbierane osohiicie przez osoby zainleresorane
u' ciqgu miesiqcu od dnia zakoriczenia procedury naboru (oo podoniu numeru kttnkursu,

za okazaniem dowodu tozsamolci) po wczeiniejsq,m uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po lym czasie zoslanq komisyinie zniszczone.

c Szczeg\lowe zosady poslgpou,ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq

na oglus:ane nabor; okreilone zostaly v' $ l9 Zarzodzenia wewngtrzneso Nr 6lil8 Prezvdenta
Miasta Bialegostoku z dnia 19 grudnio 2018 r. u, sprun-ie szczet!1lou'ych zasad i trlbu
pr:eyovadzania nahoru na u'olne stanowiska urzednicze, w tlm kierownicze slanowisktt

urzednicze.



o pracownikach samorzqdowych oraz na podstawie zgody, stosownie do an. 6 ust I lit a) RODO (w zakreste m.tn.

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

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

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

do zatrudnienia bqd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoriczenia naboru. Dokumentacja

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

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastQpnie zostanie poddana ocenie przydamoSci

przez Archiwum Pailstwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwatzane w ramach posiedzenia Komisji

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

przekazane do Archiwum Panstwowego.

5. Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym. ni2 upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowl ch. ogran iczenia przetwarzan ia.

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

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofrrigciem.

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

nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzQdu 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 Pani1/Pana innych danychjest dobrowolne.

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

Bialystok,2023-01 - 3 o

wE.
MIASTA
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