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Zapolice, dn.4 stycznia2}I9 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

lVóit Gminv Zapolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ochrony danych, podinspektor ds. ewidencji ludności, archiwistao

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

l. Nazwa i adres jednostki: Utząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Określenie stanowiska:

- inspektor ochrony danych (Il4 etatu), pełnomocnik ds, ochrony informacji niejawnych (Il4 etatu) -
stanowiska podległe Wójtowi Gminy Zapolice;

- podinspektor ds. ewidencji ludności (Il4 etatu), archiwista (Il4 etatu) w referacie społeczno_

organizacyjnym - stanowiska podległe Sekrętarzowi Gminy Zapolice.

3. Okeślenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,atakże inne obywatelstwo zzastrzeżeniem art. 11ust.2 i 3 ustawy zdnia2l
Iistopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.Dz,U. z20I8 r. poz. 1260 ze zm.),

b) pełna zdolność do czynności prawnych otazkorzystanie zpełnipraw publi cznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-

go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) znajomo ść językapolskiego,

f) minimum trzyletni staż praęy,

g) wyksźałcenie wyższe I stopnia lub przewyższąące wyłącznie z niżej wymienionego zakresu:

- prawnicze,

- administracyjne,

h) znajomość przepisów prawnych z zal<resu:

- postępowania administracyjnego,

- ochrony danych osobowych,

- ewidencji ludności,

- pracowników samor ządowy ch,

- samorządu gminnego,

- narodowego zasobu archiwalnego i archiwach,

- ochrony informacji niejawnych,
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i) stan zdrowia pozwalający nazatrudnienie na danym stanowisku,

j) minimum półroczne cloświadczęntę zawodowe na stanowisku zwlązanym z ochroną danych osobo-

lvych oraz ochroną informacji niejawnych;

2) wymagania dodatkowe (pożądane):

a) mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie ewidencji ludności i prowadzenia archiwum za-

kładowego,

b) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatyvmość w dziŃaniui chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jardy.

4. Zahłęs zadańwykonywanych na stanowisku:

I) do zadańinspektora ochrony danych należy

a) informowanie administratora,podmiotu przetwarzającego orźv pracowllików, którzy przetwaruają dane

osobowe, o obowipkach spoczywających na nich na mocy RODO oruz innych przepisów Unii lub

państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii Iub pństw człon-

kowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie

ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działaniazwiększĄące świadomość, szkole-

nia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane ztym audyty,

c) udzielani e na żądanię zalęceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wyko-

nania zgodnie z art.35 RODO,

d) współpr aca z organem nadzor czym,

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiachzwiązanychzptzetrłarza-

niem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przy-

padkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

0 Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka zwiryanego

zoperacjarrtiprzetwarzania,mającnauwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;

2) do zadaistanowiska ds. ewidencji ludnościnależy:

a) realizowanię zadńwynikającychzptzepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

b) przygotowywanie danych dotyczących ludności w gminie dla potrzeb właściwych instytucji, w tym

przesyłanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji lud-

ności i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,

c) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w związkach i stowarzyszeniach samorządo-

wych,

d) pomoc kierownikowi USC przy wykonywaniu czynności związanych z rejestracj ą zdaruefi stanu cy-

wilnego dla obszaru gminy, w tym sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego, decyĄi, postano-

wień, odpisów i zaświadczen,
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/ e) pomoc kierownikowi USC przy prowadzeniu archiwum ksiąg urodzeń,małżeństw i zgonów,

f) dokonywani e rozliczeńz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym spo-

ruądzanle i przekazywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji - zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami;

3) do zadń archiwisty należy:

a) prowadzęnie archiwum zakładowego Urzędu, w tym:

- przyjmowanie dokumentów do archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

_ dokonywanie przeglądu dokumentów i występowanie z wnioskiem o ich zniszczenie,

_ udostępnianie zgodnie zprzepisami dokumentów będących na stanie archiwum,

_ pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych Urzędu i sprawowanie biezącego nadzoru

nad wykonaniem czyrurości kancelaryjnych w Utzędzie,

b) obsługa kancelaryj no-biurowa or az tęchniczna Rady Gminy,

c) organizowanie oraz obsługa spotkań i posiedzeń odbywanych w ramach pracy Rady Gminy i jej

organów,

d) obsługiwanie, sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z posiedzeń Rady Gminy oraz jej

organów i ptzekazywanie wyciągó w z ty ch protokołów odpowiednim adresatom,

e) prowadzenie rejestru aktów prawnych wydawanychprzez Radę Gminy,

f) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych oraz kontrolowanie terminowości udzielanych

odpowiedzi,

g) prowadzęnie zbioru przepisów gminnych,

h) terminowe przekazywanie w imieniu Wójta uchwał Rady Gminy, w tym w wersji elektronicznej do

właściwych organów nadzoru, za v,ryjątkiem uchwał przekazywanych ptzęz skarbnika gminy do

Regionalnej Ińy abrachunkowej,

i) sprawdzanie prawidłowości przygotowania przez pracowników materiałów na sesje i posiedzenia

komisji,

j) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych osób, które zobowiązane

są do ich składania Przewodniczącęmu Rady Gminy i Wójtowi,

k) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustraryjnych osób, które zobowiryane

są do ich składania Przewodniczącęmu Rady Gminy i Wójtowi,

l) wykonywanie zadń związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów

Gminy oraz wyborami Prezyd ęt:fra Rzeczypo spo litej Pol skiej,

ł) wykonywanię zadai związanych z referendum ogólnokrajowym, lokalnym, spisami, konsultacjami

i wyborem ławników,

m) prowadzenie spraw zwiryarrych z obsługą jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) i wyborem ich

organów,

n) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeipaństwowych i odznak pracownikom Urzędu;
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4) do zadńpełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

a) realizowanie zadń Urzędu dotyczących ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy oraz

innych przepisów regulujących tę sferę, w tym w szczegolności:

- administrowanie systemem ptzet:warzania informacji niej awnych,

- zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tlm ich ochrony ftzycznej,

- opracowywanie dokumentacji i nadzór nad ich realizacją,

b) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie informacji niejawnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oruz zyciorys (CV) z opisem i przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej;

2) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagane wykształcenie;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (t. j.Dz.|J. z2017 r. poz.8g4);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia;

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierd zające trzyletni stń pracy,w tym mini-

mum półroczny stń pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych oraz ochroną in-

formacji niejawnych;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa pństwa Unii Europejskiej lub

innego pństwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudtienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(doty czy kandydatów niepo siadaj ących obywatel stwa pol skie go ) ;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oruz korzystaniu

z pełni praw publ i czny ch1'

8) oświadczenie kandydata, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

9) oświadczenie kandydata o braku skazaniaprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ści-

gane ż oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pra-

cy;

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó kandydata, który zatrierza skorzystaó

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządolvych (t.l.Dz.U. z20I8 r. poz.1260 ze zm.);

12) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego należy dołączyó kserokopię doku-

mentu potwierdzaj ące go znaj omośó języka polskie go :

a) certyfik at znajomości języka polskiego poświadcz ający zdany egzamin z językapolskiego na pozio-

mie średnim ogólnym lub zaavłansowanym, wydany przez Państwową Komisję PoświadczaniaZna-

jomości J ęzykaPolskiego jako Obcego,

b) dokument potwierdzający ukończenie studiów vłyższychprowadzonych w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
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d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumaczaprzysięgłego wydane pIzęz Mini-

stra Sprawiedliwości;

13) w przypadku przedstawieniaprzez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyc ich tłu-

maczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczęń lub tłumacza

przysięgłego.

Do dokumentacji należy dołączyó klauzulę o treści: ,,Wytńam zgodę naprzetwaruanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.).".

Określęnie terminu i miejsca składania dokumentów:

tęrmin składania dokumentów: do 16 stycznia 20|9 r., do godz. 1200;

miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice -
sekretariat;

3) dokumenĘ należy złoĘć osobiście |ub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej

kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko inspektora ochrony danych, podinspektora ds. ewidencji

ludności, archiwisty i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zapolice" .

8. O dotrzymaniu ww. tęrminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy ZapoIice. Oferty złożone po

terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocźowego.

9. Dodatkowe informacje:

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice oraz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice;

2) z ptzeprowadzonego naboru zostąnie spotządzony protokół;

3) wybrany kandydat zostanię zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym v,rymiarze czasu

pracy, nie później ntżw ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru;

4) nie dopuszcza się składania częściowych ofert ptacy, na ktorekolwiek zww. stanowisk. Oferta praay

musi być złożona na wszystkię stanowiska, tj.: inspektora ochrony danych, pełnomocnika ds. ochrony

informacji niejawnych, podinspektora ds. ewidencji ludności i archiwistę.

10. Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2018 r., w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekłaczń 6Yo.

l1. Warunki pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2) obowipuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 4}-godzinna norma tygodniowa czasu ptacy

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy. Godziny ptacy:

-poniedziałek, od godz.800 do godz. 1600,

- wtorek-piątek, od godz.730 do godz. 1530;

3) praca z komputeręm przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzen

technicznych i narzędzi informatycznych;

4) ptacabiurowa w siedzibie urzędu gminy;

6.

7,

1)

2)
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5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Proces rekrutacji obejmowaó będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie wiedza

dydata, m. in. z zal<resu:

- postępowania administracyjnego,

- ochrony danych osobowych,

- ewidencji ludności,

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego,

- narodowego zasobu archiwalnego i archiwach,

- ochrony inforńacji niejawnych.

Zkandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - 25 stycznia 2019 r.

kan-
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UiłZĄs GhttNY Z,ĄF$tE{s:
ul. Plac Sl,raźacki 5
98- 16 ]- zAP(}1-Icfi

pow. zd uń§kolvolskl, wsj. łóijzkie
tel./f cx (43) B23- 1 9-82

Informacja o warunkach przetwarzanil danych o§obowych

Zgodnie z afi. 13 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 ksitetńa2Ot6 t. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przętwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE informuje się, źe:

1. Administratorem Pani/Parra danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibą w Zapolicach,

ul. Plac Strazacki 5, 98-16l Zapolice.

2.Danę kontaktowe inspektora ochrony danych: Małgorzata Galus, tel. (a3) 823-19-82 wew.34, e-mail:

m.galvs@zapolice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzęd-

ńcze, na które zglosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 221 kodeksu pracy, art. 7 ustawy o pracow_

nikach samorządołvych otazart.33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,w zwiryku z przepisami:

1) ustawy z dńa26 częrwca 1974 r.- Kodeks pracy;

2) ustawy z dńa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowip-
ków pracodawcy - równiez w związkuzprzepisatrti tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikaj ące z ww. przepisów. Gdyby jednak kandydat

Podał dobrowolnie takię dane, podstawą ich przetwaruartiabędzie zgodakandydata naprzetwarzanie jego

danych osobowych w celu przeprowadzenia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na

wolne stanowisko wzędnicze.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np, organy kon-

troli);

2) dostawcy systemów informatycznychi usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostatczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicznego w celu

ponownęgo wykorzystania v,ryłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowipek udzielenia takiej in-

formacji przewidują właściwe przepisy prawa;

5) uzytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zarieszka-

nia osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.

6. Parri/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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7. PańlPana dane będą przechowywane przez okres wskazany w ,,JednoliĘm rzeczowym wykazie akt

organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i zwiryW', stano-

wiącym zńączniknr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20ll t. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orgańzacji i za-

kresu działania archiwów zakłado!\rych.

Przy czym dokumenty kandydatów niewybranych w naborze będą im odesłane po jego rozstrzygnięciu

za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądaniadostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz

prawo ich sprostowania, jeZeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

naruszaprzepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia20l6 r.

10. Podarrie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przepro-

wadzenia naboru, a następnie nańązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem zprzystugających upraw-

nień - jeśli podarrie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.

\Ą/ÓJT
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