Ogloszenie NrJ6 nO
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na dwa stanowiska
podinspektora w Departamencie Geodezj i
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie nodstan'owe

kon

ane na s tanowisku

aktualizailabazy danych ewidencji grunt6w i budynk6w.
obsluga interesanta w zakresie udzielania informacji zawartych w ewidencji grunt6u
i budynk6w.
2. Wvmagania niezbgdne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze: geodezja, prawo, administracja. informatyka lub Srednie geodezyjne
oraz co naiqrniqi trzvletni staZ pracv,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno6d za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wvmagania dodatkol

e

znajomoSi zagadnieri z zakresu prawa cywilnego, geodezyjnego i kartograficznego. oftlz
przepis6w ustaw: o gospodarce nieruchomoSciami. o samorz4dzie gminnym, o pracownikach
samorz4dowych, Kodeks postQpowania administracyjnego,
uprawnienia geodezyjne z zakresu 2,
umiejgtnosc obslugi komputera ze znajomosciq oprogramowania TurboEWID oraz pakietu
MS Office.
,1.

Wvmaga ne dokumentv

tist motyrvacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralno5ci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynno3ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie 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" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze"l
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajqcych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg oruz slaZ oracv.

5.

Termin i mie lsc e skladania dokument6u

Termin: do dnia. .J../. . .<i crPia2020 r.

alt cze w siedzibie Urzgdu Miejskiego
nki
Miejsce: aplikacje naleZy skladai do s
w Bialymstoku. ul. Slonimska 1 lub !4g4-19!grvg na adre s: Urz4d Miejski w Bialymstoku.
ul. Slonimska l. t 5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie . z oznaczeniem oferty sygnatur4:
BKP-1.210.26.2020 oraz dopiskiem: ,,Nabr5r na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie

Geodezji".

6. Warunki rrra

n a stanowisku:

Pierwsza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okre5lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2600 2800 zl.

@fg.-as.i.@'
.

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienio ogloszenia wskoinik zatrudnienia

i

c
.
.

o

osdb
spolecznej

niepelnosprounygll jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehahililacji zawodowej
oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil powviei 6'%.
Kandvdaci spelniajqcv u'vmagania niezbedne zostanq Dov'iadomieni o terminie koleineso etaou
naboru tele-fonicznie lub drosq e le ktronicznq.
Oferty kandydatdt' zlo1one ppllglninls (liczy sig data wplywu do Urzedu!), u' spos()b inny ni,
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq na
ogk)szony nab6r, nie bgdq wuzglgdniane w prowaclzonym posl(pou'dniu.
Dokumenty aplikacyjne kandytlat|w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresowane
w ciqgu miesiqca od tlnia zakoy'tczenia procedury naboru (po podaniu numeru konkursu,
za okazaniem doy,odu tozsamoici - oo wczeinieiszvm uzsodnieniu lele-fonicznvm - nr lel.:
B5-869-60-85 lub 85-869-65-12). Po tym czasie xtstanq komisyinie zniszczone.
Szczeg1lowe zasady postgpon'ania z dokumentami bgdqcymi oraz niehgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zarzqdzenia wewnetrznego Nr 6l /18 Prezvdenla
Miasta Bialepostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. v' sprt ,ie szczeg\lou'vch zasad i trybu
Drzeprowaclzania naboru na wolne starutwiska urzgdnicze. w tvm kierownicze stanowiska
yt

urzgdnicze.

Klauzula informacyjna dla kandl.'dat6w do pracl'

z art. l3 usr. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznyclt w zwiqzku z przetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
rakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE Ll19 220161.,
Zgodnie

str. l, sprost. Dz.Urz.UE.L 127 z2Ol8.stt.2)

l.

(w skr6cie ,,RODO"), informujE, iz:

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

2.

-

l,

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku. Urzqd Miejski

l5-950 Bialystok-

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai

siE z Inspektorem

Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I , l5-950 Bialystok. tel. 85 879-79-79, e-mail bbilii-unt.bia lvstok.Dl

3.

Dane osobowe bgdE przetwarzane w celu przeprowadzenia postQpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia 26 cz erwca lg74 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Poliryki Spolecznej
z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow ustawy z dnia 2l listopada 2008 r'
o pracownikach samorz4do*ych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust
danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust

I

I lit a) RoDO (w zakresie

m.in.

RODO)'

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okres miesi4ca
od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b. kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okes trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana
przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastepnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji
zostan4
do spraw naboru, przechowywane bgdE przez okes 25 lat od daty zakonczenia sprawy, a po tym okesie
przekazane do Archiwum Palistwowego.

5.

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

kt6rym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych. prawo do sprostowania, usunigcia danych
osobowl ch. ograniczenia przetwarzania.

7.

Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodQ na ptzetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosc z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofniEciem.

8. W zwi4zku z przetwa"zaniem
nadzorczego, ktorym

9.

jest

danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika z przepisow ustauT

ijest

obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danychjest dobrowolne.
10. Dane osobowe

nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok,2020-08- 4k
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