Ogloszenie

Nr

4 nt

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na dwa stanowiska:
podinspektora w Urzgdzie Stanu Cywilnego
Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l. Funkcie

no dstarvowe rvvkonvrr ane na stanon isku:

wykonywanie zadari wynikaj4cych z przepis6w Prawa o aktach stanu c1'lvilnego oraz Kodeksu
rodzinnego i opiekufczego, a tak2e z regulaminu organizacyjnego Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku .
2. Wymaqania Iiezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze magisterskie,
pelna zdolnodi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo dcigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo
skarbowe.

ll{v@e:
-

-

znajomo66 zagadnieh z zakrest wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnodci przepis6w
ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Prawo prywatne migdzynarodowe, o zmianie imienia
i nazwiska, o ochronie danych osobowych, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach
samorz4dowych, Kodeks rodzinny i opiekuflczy, Kodeks postqpowania administracyj nego.
Kodeks postgpowania cywilnego;
umiejqtnoS6 interpretacji przepis6w;
znajomoSi jgzyka angielskiego i rosyjskiego w stopniu przynajmniej podstawowym;
znajomoSi obslugi komputera (pakiet MS Oflfice);
dyspozycyjnosc w dni ustawowo wolne od pracy.

4. Wvmasane dokumen t1

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoici za umy3lne 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 przetwatzanie danych do cel6w rekrutacj i w brzmieniu:
.,Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obou'i4zujqcymi przepisami
prawa" zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtno5ci i wiedzg.

5. le rmin i

mie isce

skladania dokumentr5n:

ania../{..(L/.Pfl ..zozt r.
Miejsce: aplikacje naleZy skladai do skrzvnki nodawczei w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska I lub dlpga-ppS@ na adre s: Urzqd Miejski w Bialymstoku.
ul. Slonimska l. I 5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie , z oznaczeriem oferty sygnaturq:
Termin: do

BKP-I.210.4.2021 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na dwa stanowiska podinspektora w Urzgdzie Stanu

Clwilnego".

@:
Pieru,sza umowa

o

pracQ zav,tarta bEdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 2800 - 3000 zl.

7-,lslbrmacjedod4lLry:

c

W miesiqcu poprzedzajqcym dalg upublicznienia ogloszenia wska2nik zalrudnienia osdb
niepelnospr(rwnych yi jednoslce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprownych, wynosil pgg!:eilL fu

c

Kandvdaci spelniaiac! w)tmaqania niezbgdne zostanq oowiadomieni o terminie kolejneqo elaou
naboru I elefonicznie lub drosq e le ktroniczna.
Oferty kandydatdw zloione pp_]191m!n!e (lic4y stq data $'plyb,u do Urzgdu!), w sposdb inny niz
okreilony tr ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdnione w prowadzonym post?powaniu.
Dokumenty aplikrtcyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainteresoulane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru hto Dodaniu numeru konkursu,
za okazaniem dowodu tozsamolci - oo wczeinieiszvm uzgodnieniu tele-fonicznym - nr tel.:
85-869-60-85. 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeghlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszone nabory olcreilone zostaly w S 19 Zarzqdzenia wewngtrznego Nr 6l/18 Prezvdenta
Miasta Bialegostoku z dnia 19 qrudnia 2018 r. u, sprawie szczeg6lov':tch zasad i trvbu
przeProwadzanta nab
urzednicze.

.
.
o

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie

z an. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia2'l kwietnia2016 t.

w sprawie ochrony os6b fiqcmych w zwiqzku z przetwazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego Przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. IIE
r., str.

l,

Ll

19 22016

Utz.tJE.L 127 22018,stt.2) - (w skr6cie ,,RODO"), informujg, iz:
Adminis6atorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

sprost. Dz.

l.

w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

Bialystok.

W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowad

Urzqd Miejski
bb

3.

I, l5-950

um.bial

w

Bialymsroku,

ul.

Slonimska

siQ

z Inspektorem Ochrony Danych:

l, l5-950 Bialystok, tel.

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

S

Dane osobowe bgd4 przetwarzane
przepis6w ustawy z dnia

w celu przeprowadzenia

postgpowania rekutacyjnego na podstawie

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny.

Pracy

ipoliryki Spolecznej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepisow ustaw)
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.

4.

Dane osobowe zgromadzone

w obecnym

9 ust

I RODO).

procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okres miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaty wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoticzenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania rekutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres

5lal od przekazania ich do archiwum

zakladowego,

a

nastgpnie zostanie poddana ocenie

przydatnosci przez Archiwum Pafistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe ptzetwarz.ane

w

ramach

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

5.

tym okresie zostan4 przekazane do Archiwum Paistwowego.

Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym,

niz

upowa2nione na podstawie przepis6w prawa oraz

podmiolom, ktorym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych
osobowych. ograniczen ia przetwarzania.

7.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofaC zgod1 na przetwarzanie danych. bez wplywu na zgodnoSi
z prawern przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W

zwi4zku

z

ptzetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo

do organu nadzorczego, kt6rym

9.

jest

do wniesienia

skargi

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez PaniqlPana danych osobowych wynika

z

przepis6w ustawy

i jest

obowi4zkowe.

Ich niepodanie skutkuje brakiem udzialu w procesie rekutacji. Podanie przez Paniq./Pana innych danych jest
dobrowolne.
lO. Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilowaniu.

Bialystok, 2021 -02 - 05

Prezydent
Tadeu

iasta

laski

