
OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Urząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne 

Ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze: 

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych 

1/3 etatu 

 

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

 

1. obywatelstwo polskie, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4. nieposzlakowana opinia, 

5 .    wykształcenie wyższe umożliwiające prawidłową realizację zadań na stanowisku 

5.  ukończone studia podyplomowe z zakresu  ochrony informacji niejawnych i ochrony danych 

osobowych. 

6. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji 

informatycznej i technicznej, 

7. praktyczna znajomość następujących aktów prawnych: 
8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781), 
9. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1429 z póz zm), 
10. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), 
11. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

12. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67), 

13. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 
1260), 

14. systematyczność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, 
terminowość. 

15. wiedza z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

 

1. komunikatywność, 

2. umiejętność pracy w zespole, 

3. umiejętność organizowania pracy własnej, 

4. dyspozycyjność. 

5. posiadanie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń i kursów z 

zakresu RODO 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 



 informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego  oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nim na mocy 

rozporządzenia oraz innych przepisach o ochronie danych osobowych  i doradzanie w 

tej sprawie, 

 weryfikowanie i dostosowanie wewnętrznych procedur i regulacji do wymogów 

wynikających z rozporządzenia   oraz innych przepisów prawa o ochronie danych 

osobowych, 

 przygotowywanie umów  w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

 monitowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów  o ochronie 

danych i polityki administratora, 

 procesowanie naruszeń lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych, 

 prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu ochrony danych, 

 udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitowanie jej wykonania,  

 współpraca  z Administratorem Systemu Informatycznego w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i zgodności z zasadami ochrony danych stosowanych rozwiązań 

informatycznych,  

 przygotowanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych 

osobowych,  

 prowadzenie działań zwiększających świadomość na temat rozporządzenia, w tym 

szkolenie pracowników, 

 współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji  punktu kontaktowego dla 

organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, 

 pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami o których mowa w art. 36 

rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji ze 

wszystkich innych sprawach, 

 pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem 

praw przysługujących im na mocy rozporządzenia. 

 IV. Warunki pracy na stanowisku 

         1.     Zatrudnienie od dnia 1 lipca.2020 roku 

         2.     Praca na 1/3 etatu 

         3.     Wykonywanie zadań w Urzędzie Gminy 

         4.     Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do sześciu miesięcy 

 

V. Wymagane dokumenty: 

 

1. list motywacyjny, 

2. życiorys – curriculum vitae (z telefonem kontaktowym), 

3. kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy lub 

w siedzibie Urzędu, pokój nr  8), 

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 



5. kserokopia świadectw pracy, 

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji. 

 

VI. Wymogi formalne: 

1. Złożenie wymaganych dokumentów, 

2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punkcie I. 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

 

Oferty zawierające: Curriculum Vitae opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 

r. poz.1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO).” list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów oraz kserokopie 

świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w 

ogłoszeniu staż pracy, oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z 

pełni praw publicznych, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne przy ul. Kowalskiej 

14 (pokój nr 8) w sekretariacie do dnia 19 czerwca 2020 roku z dopiskiem na kopercie: „Nabór na 

wolne stanowisko urzędnicze –Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych 

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu 

wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmów 

kwalifikacyjnych – telefonicznie. 

W przypadku znacznej ilości ofert może zostać przeprowadzony pisemny test sprawdzający wiedzę 

kandydatów. 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie 

Urzędu Gminy Zaręby Kościelne (www.zareby-kosc.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Wójt 

 

http://www.zareby-kosc.pl/


                                                                                                                                        mgr Urszula Wołosiewicz 

 

Zaręby Kościelne 8.06.2020 rok 


