
Ogloszenie Nr 5 tZl
Prezl'dent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

gliwnego specjalisty w Biurze Bezpieczeristw-a Infbrmacj i

LJrzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie podstawowe wt'konyuauqla stanowisku

obsluga spraw zwi4zanych z utrzymaniem systemu zarz4dzania bezpieczeristwem informacji
(m.in.: incydenty. zmiany w sposobie przetwaruania, zapewnienie ciqgloSci dzialania.
podnoszenie SwiadomoSci);

obsluga spraw dotyczqcych cyberbezpieczeristwa oraz ochrony danych osobowych;
opracowy.wanie proj ekt6w dokumentacj i bezpieczeristwa informacj i;
udzielanie konsultacji z zakresu bezpieczeirstwa informacj i.

2. Wvmagania niczbgdnc:

obywatelstwo polskie.
r.lyksztalcenie :

. Wzsze informatyczne [ub,

. Wzsze oraz ukoiczone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeirstwa informacj i lub.

. Wzsze oraz posiadanie uprawnieri wykazanych w Rozporz4dzeniu Ministra Cyfryzacji
z dnia 12 pt2dziemlka 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1999) w sprawie wykazu certyfikat6w
uprawniajqcych do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. l5 ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczefrstwa.

oraz co naimniei czlqsklrylaz praq.
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych.
niekaralno5i za przestppstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wlmaqania dodatkolvc:

znajomo56 podstaw funkcjonowania system6w informatycznych i sieci informatycznych,
znajomo56 podstaw architektury system6w informatycznych i struktur danych,
znajomo56 przepis6w ustaw: o samorzqdzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych, Kodeks
postgpowania administracyj nego.

biegla obsluga komputera oraz znajomoSi oprogramowania typu Word i Excel.
komunikatywnoSi. dokladnoSi. samodzielnoSi.
umiejgtnoSd pracy z tekstem,
mile widziana znajomo6d tematyki zwi4zanej z cyberbezpieczefistwem oraz doSwiadczenie
w zakresie ochrony danych osobowych.

l. Wvmaqane dokumentv

list motyu'acyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne 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 przet\Narzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
..Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" - zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg oraz staz prac\



5. Termin i mieisce skladania dokumcnt6w:

Termin: do dnia.... 14...
Miejsce: aplikacje naleZy

2023 r.
Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego vv Bialymstoku,

./tt.tc4za
sktadaY w

ul. Slonimska 1 lub drosa pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
15 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem of-erly sygnatur4: BKP-I.210.5.2023
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanorvisko gltirvnego specjalisty w Biurze Bezpieczer(stw,a
Informacji".

6. Warunki nracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o prac? zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesiEcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 4500 - 5200 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

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

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I 19 z 2016

r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 22018, str. 2) - (w skr6cie ,.RODO"), informujg, iZ:

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

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

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mo2na kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-8'79-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl

3. Dane osobowe b9d4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postEpowania rekrutacyjnego na podstawie pzepis6\\,

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, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do ad. 6 ust I iit a) RODO (w zakresie m.in.

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

7. Informacie dodatkowe:

o W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatntdnienia osdb
nie pelnosprawnych w jednoslce, v, rozumieniu przepislnt o rehabilitacji zau,odowej
i spolecznej oraz zutrudnianiu os6b niepelnosprawnych, y,ynosil powvtei 6 %.

o Kandvdaci spelnia-iqclt wjmaponia niezbgdne zostanq oowiadomieni o terminie koleinego etapu
naboru t e I efo niczni e lub dro pq e le ktr o nic znq.

o Oferty kandydatdw zlo,one po lgItninie (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w ,spos6b inny ni2
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
no ogloszony ndbbr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpov,aniu.

. Dokumenly dplikucyine kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zaktficzenia procedury naboru (.po podaniu numeru kon
za okazaniem dowodu loisamo,{ci) - po wcTeiniejsq)m uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-42). Po tym czasie zoslanq komisyinie zniszczone.

o Szczegdlowe zasady postgpou,ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w S\ l9 Zarzqdzenia wewnelrznego Nr 6l/18 Pre4,denta
Miasta Biolegostoku z dnia 19 ,lrudnia 2018 r. w splg)lie szczegdloltych z
przeprowodzania naboru na wolne stano\,iska urzgdnicze, y, tym kierownicze stanou,iska
urzgdnicze.



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

od zakonczenia procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakonczenia naboru. Dokumentacja

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

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

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

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

przekazane do Archiwum Paistwowego.

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

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ograniczenia prrel\ arzania.

7. Moze Pani/Pan w dolr,olnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnodt z prawem

ptzetwarzar,ia. kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofniqciem.

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

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobo*ych.

9. Podanie ptzez PanidPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez PanialPana innych danychjest dobrowolne.

I0. Dane osobowe nie bEd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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