Ogloszenie

Nr

5

lZt

Prezl dent Miasta Bialegostoku ogl asza nabtir na du a stano* iska
podinspektora w Departamencie Obslugi Mieszkairc6w
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I
:

wykonywanie zadari wynikaj4cych z przepis6w ustawy o ewidencji ludnoSci, ustawy Prawo o ruchu
drogowym, Kodeksu postgpowania administracyjne go oraz regulaminu organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku. a w szczeg6lnoSci:
- udzielanie informacj i w zakresie dokument6w i oplat niezbgdnych do rejestracj i pojazd6w
oraz ewidencj

-

i ludnoSci.

rejestracja pojazd6w,
zameldowania i wymeldowania,
wydawanie zaiwiadczeh.
prowadzenie rejestr6w wymaganych przepisami,
prowadzenie postEpowari administracyjnych.

2. Wvmagania niezbedne:

-1.

obywatelstwopolskie.
wyksztalcenie wyZsze magisterskie,
pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy5lne przestgpstwo
skarbowe.

Wvmasania dodatkou

e

znajomoSi zagadniefi z zakresu wymaganego na wu'. stanowisku. a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: o samorz4dzie gminnyrn, o samorzqdzie powiatowym. o ewidencji ludno5ci, Prawo
o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorz4dowych, Kodeks
postgpowania administracyjnego;
znajomoSd obslugi komputera (pakiet MS Office);
komunikatywnoSi,
wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,
umiejgtnoSi pracy w zespole.

J. \\ r magane dokumentr

:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
ojwiadczenie o niekaralnoici za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe. o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na ptzetwatzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
..Wyrazam zgodg na przetrvarzanie moich danych przez Prezl-denta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cl'mi przepisami
prawa" zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajqcych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg.
5.

Termin i mieisce skladania dakunqrl!6ln

Termin: do dnia.. y'..

marcau...202l r.

:

Miejsce: aplikacje naleZy skladai do skrzvnki podawczei w siedzibie UrzEdu Miejskiego
w Bial).rnstoku" ul. Slonimska I lub dlpg4--p9sz!9lyg na adres: Urz4d Miejski r.,'' Bialymstoku.
ul. Slonimska l. 15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem of'erty sygnatur4:
BKP-I.210.5.2021 orrz dopiskiem: ,,Nabr5r na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie
Obslugi Mieszkaric6w".

@:
Pierwsza umowa o pracg zawafia bgdzie na czas okreslony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 zl.

7. Informacie dodatkowe:

c ll
c
.
c
o

miesiqcu poprzedzojqcym dalg upublicznienia olllo,tzenia wsktinik zutrudnienia ostib
niepelnosprav'nych w jednostce, u' rozumieniu przepisdv' o rehabilitucji zau'odowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os(th niepelnosprau,nych, wynosil powvZei 6 '%.
Kandydoci spelniajqcv h,vmagsnia niezbgdne zostanq oou'iudomieni o terminie koleineso etapu
naboru tele.lbnicznie lub drogq elektroniczn{t.
Ofery kandydatdw zlo2one pp-1191ujn!e (lic4y sig data wp$wu tlo Urzgdu!), u,sposdb inny ni,
okreilony w ogloszeniu, bez komplelu wymagdnych clokumentdw lub niebgclqce oclpowiedziq

na ogloszony nabrir, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowttniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatdu' mogq byt odbieruna osobiicie przez osoby zainleresowane
r ciqgu miesitlcu od dnia:ukoit:eniu proedury nufuru (Dtt Doluniu numtru konkursu.
za okazaniem don-odu toisomoici) po teczeiniejs4ym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po 0)m czosie zoslonq komisyjnie zniszczone.
Szczegblowe zdsady postgpo\r,ania z dokumentami bgdqcymi ordz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly y) { I9 Zarzqdzenia wewnetrzneso Nr 6 I / I tl Prezvdentct
Miustu Biafusostoku z dniu l9 sru.lniu 2018 r. w snruuie szczeyiluuvth :usdLl i trvhu
przeorov'adzania naboru na u,olne stanowiska urzgdnicze, w tym kierou,nicze stanowiska
urzednicze.

Klauzula informacljna dla kandldattiw do pracl

Zgodrie z art. l3 ust.

Ii2

rozporzqdzenia Parlamentu Europe.jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob ltzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
r.. str. I, sprost.

l.

Dz.lhz.UE.L

127 22018.

(w sk6cie,.RODO"). informuj€, i2:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych
w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

slr.2)
l,

UELl19 22016

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku. Urzqd Miejski

l5-950 Biatystok.

W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

l, I5-950

Bialystok,

tel.

85-879-79-79, e-mail:

bbi@um.bjalvslot Bl.

3.

Dane osobowe bEd4 przetwarzane
przepisow ustawy

w celu przeprowadzenia

postgpowania rekrutacyjnego na podstawie

z dnia 26 czer\\ca 1974 r. Kodeks ptacy oruz rozporz4dzenia Ministra Rodziny,

Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy
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 kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).

4.

Dane osobowe zgromadzone

w obecnym procesie rekrutacji bgda

przechowywane przez okres miesiaca

od zakoiczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z

przeprowadzonego postgpowania rekrutacy.jnego zawierajqca Pani/Pana dane

osobowe

bEdzie

przechowywana przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana
ocenie przydatnoSci przez Archiwum Pahstwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach

posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane b9d4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy,
a po

5.

tym okresie zostan4 przekazane do Archiwum Parlstwowego.

Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym,

niz

upowa2nione 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, usunigcia danych
osobor,rl 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 przed

8. W

zwi4zku

z

ptzetutarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo

do organu nadzorczego, ktorym

9.

jej cofnieciem.

jest

do wniesienia

skargi

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pani4/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie bgdE

Bialystok. 2O2l - 02

-

podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

18
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