Ogloszenie Nr 7l2l
Dyrektor Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku
oglasza nab6r na stanowisko:
specjalisty do spraw SZBI w Centrum Uslug Infotmatycznych
w Bialvmstoku. ul. Warszawska l3 lok.7U

l.

tr'unkcie podstawowe wykontrvane na stanowisku:
Odpowiedzialnodi za koordynacjg, planowanie, projektowanie dokument6w,
przeglqd zarz4dzania oraz utrzymanie doskonalenie systemu zarz4dzama
bezpieczeristwem informacj i w CUI.
Zapewnienie zgodno5ci SZBI w CUI z wymaganiami Polskiej Normy PN- ISO/IEC
27001, a w odniesieniu do ustanowionych zabezpieczeh, zarz4dzania ryzykiem,
odtwarzania techniki informatycznej po katastrofi e w tamach zarzqdzania ci4gloSci4
dzialania, zgodnoSci z wymaganiami Polskiej Normy PN- ISO/IEC 27002, PN-

-

i

-

ISO/IEC 27005 PN- LSO/LBC24762.
Koordynacja dzialair systemowych w CUI, w tym m.in. audyt6w zewngtrznych,
przeglqd6w zarz4dzania, dzialan koryguj4cych zapobiegawczych, w zakresie
klasyfikacji informacji, analiz ryzyka, przygotowywanie plan6w postppowania

i

zryzykiem.
Prowadzenie audytu wewngtrztrcgo systcmu zarzqdzania bczpieczeistwem
inforrnacji w CUI, o kt6rym mowa w $ 20 ust. 2 pkt 14 rozporz4dzenia Rady
Ministr<iw z dnia l2 kwietnia 2012 r. w sprawic Kraiowych Ram Intcropcracyjnosci,
mininralnych wymagari dla rejestr6w publicznych i nymiany inlormacji lv postaci
elektronicznej oraz minimalnych wyrnagari dla systemtiw telein lormatycznych (Dz'
U.22017 r. po2.2247).
Przeprowadzanie audyt6w w zakesie zgodno3ci operacji przetwarzania z prawem,
w tym przeprowadzenie inspekcji w podmiotach, z kt6rymi CUI zawiera umowy, w
tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Nadzorowanie
CUI dokumentacji, zawieraj4cej wymagania dotycz4ce

w

bezpieczenstwa informacj i.
Szacowanie ryzyka i przeprowadzanie oceny skutk6w przelwatzania dla oclrony
danyoh w celu identyfikacj ryzyk zwi4zanych z bezpiecz.cfistwem infbrmao.ii
przetwarzanych w dzialalnoSci CUI oraz przygotowanie i uzgadnianie propozyc.li
postgpowania w celu optymalnego zabezpieczcnia inlbrmac.ii, w tym tworzenic

i

plan6w zarz4dzania ryzykiem. Stosowanie metod szacowania ryzyka zgodnych z
Polsk4 Norm4 PN-ISOiIEC 27005.
Opracowywanie kierunk6w i plan6w rozwoju SZBI w CUI, wdraZanie zasad'
procedur, instrukcji i regulamin6w w obszarze bczpieczeirstwa informacji, w tym
wsparcie kom6rek organizacyjnych CUI przy uaktttalnianiu procedur w celu
okreslenia zasad bezpiecznego przetwarzania danych z uwzglgdnieniem wymogtiw
przepis6w prawa oraz najlepszych praktyk.
Zapewnienie integracji SZBI w CUI z procesami realizowanymi ptzez CUL

Opracowywanie rocznych plan6w audytu SZBI w CUI.

-

Aktualizacja dokumentacji SZBI pod kqtem merltorycznym, przedkladanie
propozycji zmian w dokumentacji kierownikom kom6rek organizacyjnych CUI
oraz Dyrektorowi CUI.
Dokonywanie klasyfikacji informacji i przeprowadzanie analizy ryzyka w
kom6rkach organizacyjnych CUI.
Realizacja planu postgpowania z ryzykiem w kom6rkach organizacyjnych CUl.
Egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeristwa informacji.
Szkolenie pracownik6w w obszarze bezpieczehstwa informacji.
Udzielanic odpowicdzi na wnioski o udostgpnianie infonnacji publiczncj w zakresic

dziaiania CUI w obszarze SZBI w celu zapewnienia zgodnoSci z przepisami prawa.
2. Wymasania niezbedne:
obywatelstwopolskie,
wyksztalcenie prawnicze, wyZsze informatyczne.
doSwiadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat staZu pmcy
obszatze finans6w
publicznych,
co najmniej trzyletnie doSwiadczenie w samodzielnym realizowaniu zadari z wiqzanych
z wdrazaniem i rozwijaniem system6w zarz4dzNia bezpieczehstwem informacji,
odbyte szkolenia w zakresie audytu i kontroli,
uprawnienia certyfikowanego audytora wiod4cego Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001,
upowa2nienie do dostgpu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrze2onc",
znajomodi jgzyka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie B I,
znajomoSi ustawy o informatyzacji podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne,
znajomoSi rozporz4dzenia
sprawie Krajowych
lnteroperacyjnodci,
minimalnych wymagall dla rejestr6w publicznych i wyniany inlormacj i w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych,
znajomo6i ustawy o krajowym systenie cyberbezpieczerlstwa,
znajomoSi rozporz4dzenta Parlamentu Europej skiego i Rady UE 2016/679 z dr';.a
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwuzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiy"vlu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporz4dzene o ochronie danych) zwanego - ,,RODO",
znajomoSi ustawy o ochronie danych osobowych,
znajomo3d ustawy o dostgpie do infbrmacji publicznej.
biegla umiejgtnoSi obslugi komputera w zakresie MS Office, Excel.
znajomoSd wymagan Polskich Norm: PN- ISO/IEC 27001, PN- ISO/IEC 27002, PNrso/rEc 27005 PN- tso/IEc24762,
pelna zdolnoSd do czynno3ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicmych,
niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane
oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpslwo skarbowe.
3. Wvmasania dodatkowe:
co najmniej tlzyletnie do3wiadczenie zawodowe z zakresu samodziclnego prowadzcr.ria
audytu i kontroli,
znajomo56 jgzyka angielskiego, potwierdzona certyfikatem na poziornie C I ,
umiejgtnoSi prowadzenia audyt6w wewngtrznych
zakresie bezpieczeirstwa
intbrmacji,
umiejgtnoSi kreatywnego my6lenia i rozwi4zywania problem6w,
komunikaty.wno66, samodzielno5i, obowi4zkowo66, umiejgtno66 pracy w zespole.
4. Wvmaqane dokumenty:
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list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa
polskiego, oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia
publicmego lub umySlne przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci

prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzante
danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu: ,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych
przez Centrum Ustug Informatycznych na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na
stanowisko vzqdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa" zloZone na druku

-

dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku - w zaldadce: ,,Nabrir"; kserokopia
dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci, wiedzg i dodwiadczenie oraz stuz pracy.
Uwaga! Kandydat, kt6ry zamierza skorzystai z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych (Dz.U.22019 r. poz. 1282)
jest obowi4zany do zLoZenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajqcego stopieri
niepelnosprawnoSci.
:

Termin: do dnia 20.1X.2021 r.
Miejsce: aplikacje naleZy skladai w Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku,
z siedzib4 przy ul. Warszawskiej 13 lok.7U (l pigtro) lub drog4 pocztow4 na adres: Centrum
Usiug Informatycznych w Bialymstoku, ul. Warszawska I 3 lok.7U, 15-062 Bialystok
w zamknigtej kopercie, oznaczeniem oferty sygnatur4: CUI-V[I.210.7,2021 oraz
dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko specjalisty ds. SZBI
Centrum Uslug
Informatycznych w Bia$mstoku".
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prucA zawarta bgdzie na czas okre5lony do trzech miesigcy
brutto w przedziale 3500 - 4100 zl plus dodatki zgodne
zRegulaminem Wynagradzania pracownik6w Centrum Uslug Informatycznych
Pierwsza nmowa

z wynagrodzeniem zasadniczym

w Bialyrnstoku.

7. Informacie dodatkowe:
W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia
os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil
poniilei 6 %,
Kandvdaci spelniajqcJt w\tmagania niezbedne zostanq powiadomieni o terminie
koleinego etapu naboru tele-fonicznie lub droqq eleHronicznq.
Oferqt kandydat6w zlo2one pp.1lgyujnjs (lic4y sig data wplywu do CUI!), w sposdb inny
ni2 okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce
odpowiedziq na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym
postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby
zainteresowone w ciqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury naboru bo podaniu
numeru konkursu, za okazaniem dowodu to2samoic w sekretariacie Centrum Uslug
Informatycznych w Bialymstoku. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg6lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi
odpowiedziq na oglaszane nabory olveilone zostaly w $ 19 Zarzqdzenia Nr 7/19
D.wektora Centrum Uslus Informatvcznlch w Biabtmstoku z dnia 22 stlcznia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczeg1lowy)ch zasad i trvbu przeprowqdzania naboru na wolne
stanowiska urzgdnicze. w Nm kierownicze stanowiska urzednicze.
Bialvstok. 9 wrze!;nia 2021 r

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporu4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 r.,
Nr 119, s.l, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, Nr 127,s.2) - (w skr6cie ,,RODO'), informujg, i2:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usiug Informatycznych
w Bialymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062, Bialystok, reprezentowane przez
Dyrektora Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku.
W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych zostal powolany Inspektor Ochrony
Danych, z kt6rym moZna kontaktowai sig za poSrednictwem danych kontaktowych
Centrum Uslug Inlormatycznych w Bialymstoku: ul. Warszawska 13 lok. 7 U, 15-062
Bialystok lub mailowo na adres e- mail: iod@cui.bialystok.pl , telefonicznie: 858696201.
Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
na podstawie przepis6w ustawy z dnia 26 cze(wca 1974 r. Kodeks pracy oraz
rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacj i pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a)
RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu) oraz danych osobowych, o kt6rych mowa
w art. 9 ust I RODO).
Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekutacj i bgd4 przechowywane przez
okres miesi4ca od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly
wskazane j ako kolejni kandydaci do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech
miesigcy od zakoriczenia 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
przydatnodci przez Archiwum Paristwowe.
Dane nie b9d4 udostgpniane podmiotom innym, niZ upowaznione na podstawie przepis6w
prawa oraz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.
Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania,

usunigcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
7. Moze P anilPan w dowolnym czasie wycofat zgodE na przetwarzanie danych, bez wplJrnu
na zgodno66 z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem.
8. W zwiqzku przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu n adzorczego,kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie przez Paniq?ana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy jest
obowi4zkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem mozliwoici udzialu w procesie rekrutacj i.
Podanie przez P aniq?ana innych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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