
Ogloszenie Nr 58 tzt
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

inspektora w Biurze Bezpieczeristwa Informacj i

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l.F unkci e podstawowe wykonywane 4aj!44aw!$u:

obsluga spraw zwi4zanych z systemem zarz4dzania bezpieczeiistwem informacji (incydenty.
zmiany n sposobie przetwarzania, zapewnienie ci4gloSci dzialania, podnoszenie SwiadomoSci).

nadz6r nad przestrzeganiem systemu zarz4dzania bezpieczeristwem informacji,
aktualizacja dokumentacji.

3. Wvmasania dodatkowe:

- znajomoSd podstaw funkcjonowania system6w informatycznych i sieci informatycznych,

- znajomoS6 podstaw architektury system6w informatycznych i struktur danych,

- znajomoSi przepis6w ustaw: o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych, Kodeks
postEpowania adm i nistracyjnego.

- biegla obsluga komputera oraz znajomoSi oprogramowania typu Word i Excel,

- komunikatywnoS6, dokladnoSi, samodzielnoSd,

- umiejgtnoS6 pracy z tekstem,

- znajomoSd jgzyka angielskiego,

- mile widziane doSwiadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz znajomoSd dobrych
praktyk w dziedzinie bezpieczehstwa informacji.

4. Wymaqane dokulqe4ry:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obyu'atelstwa polskiego.

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy(lne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
..Wyra2am zgodg na przelwuzalie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane

umiejgtnoSci i u iedzg oraz staz Drac\ .

2. Wymagania niezbedne:

- obywatelstwopolskie,

- wyksztalcenie wy2sze oraz co najmniej trzyletni staZ pracy,

- pelna zdolnodd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

- niekaralnodi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umydlne przestgpstwo
skarbowe.

5. Termin i mieisce skladania dokumentr6w:

Termin: do ania .J./. glftt o/n,.| st da/'/ r'
Miejsce: aplikacje nale2y skladai w Punkcie lnformacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Sionimska 1 lub Crgga-ry,!ry4 na adres: Urzqd Mieiski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1.



l5 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oftrty sygnaturq: BKP-I.210.58.2021
oraz dopiskiem: ,,Nabt6r na stanowisko inspektora w Biurze Bezpieczeistwa Informacji".

6. Warunki pracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3 100 - 3400 zl.

7- lnformac e doda \\'e:

lY miesiqcu poprzedzajqcym datg
niepelnosprawnych w jednostce,

upublicznienia ogloszeniu
w rozumieniu przepistiw

wskainik zatrudnienia osdb
o rehabilitucji zuu,odou'ej

i spolecznej oraz zatudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil powyie i6 %.

Kandvdaci spelnia iacy wvmacania niczbedne zostana txtv'iudomieni o terminic kole ine,ro etaou

naboru telefonicznie lub drosq eleklroniczng
Oferty kandydatdw zlo2one pg1!91y!a!9 (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), u' spositb inny ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq

na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydttt(tw mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainteresowane

w ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury nuhoru (po podaniu numeru konkutsu,

za okazaniem dowodu lozsomolci) po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicTnym

nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpou'iedziq

na oglaszane nabory okreilone zostaly v, ! l9 Zarzulzenia u'ewngtrzneqo Nr 6l/18 Prezvdenls

Miasta Bialesostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. u' s;nrav,ie szczes6lou'vch zasad i trvbu

a

a

przeDrou,adzania naboru na wolne stanowiska urzednicze. w lym kierou,nicze stanowisktt

urz9d4j919-

Klauzula inforrllacljna dla kand!dat6n do prac)

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l6 r.

w sprawie ochrony osob ltzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. LIF 1.119 z2O16

r.. str. l, sprost. Dz.tJrz.L)E.L 127 22018, str.2) (w skrocie,,RODO), informujq, iZ:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Biatymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok.

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mo2na kontaktowai siE z lnspektorem Ochrony Danlch:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l. l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79, e-mail bbi(Oum.b iah stok.Dl

3. Dane osobowe bgdq pzetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzEdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 20l8 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorzqdowych oraz na podstawie zgody. stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in

danych do kontaktu, danych osobowych. o ktorych mowa w art.9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okres miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okes trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentucja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

przez Archiwum Pahstwowe. Natomiast Pani,/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji



do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy, a po tym okresie zostan4

przekazane do Archiwum Pahstwowego.

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

ktorym dane zostaly 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 wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosi

z prawem przelwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przetwazaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzQdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowiqzkowe. lch niepodanie

skutkuie brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2021 - 12 - Af
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