OGLQSZENEE
Burmigtm Miasta Bieisk Pudﬁagké infarmuje 0 mgéiiwaéci zatrudnémﬁa
sgrzgtamki w Urzgdzie Miasm Bieisk Podiaski, ul. Kepemika i
E.
1.

2.

H,
I.

1m

stanewéska

Wymagania nﬁeszdne:

stan zdrowia pozwaiajacy m zatrudnienis na ny'ZQj wymienionym stanowisku;
daéwiadczenie zawodowe

Zakres zatgaﬁ wykunywanym na Stanowisku:

codziam‘ae sprzqtanie pomieszczei‘i biurowych oraz klatek schodowych (edkurzanim zmywanié,
czyszczenie posadzekﬁ mebii, podliég, saxxitariatéw drzwi i wyposaZenia pomieszczsﬁ urzqdu);
2. mm: czynnaéai wykonywane Okresowo m. in; mycie Okien, wykgadzin.
EH,

Wymagane dokumenty:

E

2.
3.
4

pndanie 0 mace; wraz z przebiegiem zatrudnienia;
ksemkopia dokumentu potwierdzajqcego wyksztakzenie;
ksemkopie éwiadectw pracy;
debmwoina zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Bunnistrza; Miasta Biﬁisk
Podiaski , zawai'tych w ﬁeZonych dokumentach, zgodnie z. rozpormdzeniem Parlamenm
Eumpejskiego i Rady (U23) 2016/679 Z dnéa 27 kwietnia 2W6 r. W sprawie ochrony eséb
ﬁzycznych w zwigzku z przetwai'zaniem danych osobowych i w sprawiﬁz swobodnego
przepirywu takich danych oraz uchyfenia dyrekiywy 95/46/WE (Ogélne rozpoz‘zqdzeﬂie
0 ochronie danych)

Tgrmﬁn i miejsce skladania dokumentéw:

1V.

Wymagane dokumemy apiikacyjns naiaZy skéadaé w tgk‘minie do 16 Sigrpnia 2W9
kopercie na adres:
Urzqd Miasta Bielsk Podlaski,

m’.

Kopemika

1, 1 7—100

i‘.

w zakiejomsj

Bielsk Pod/mid

w biurm pedawczym lub poczta na WW, adresq z, dopéskiem ”Zatrudnieni3 my smnawiska Sprzgmczki
w Urzgdzie Miasm Bieisk Padiaski” m decyduje data Wpfywu d0 Urzgdu Mias‘ta Bielsk Podlaski.

Oscby, ktére 2mm dokumenty deq proszone na rozmowc; kwaiiﬁkavcyjna.

V.

Informacje dadatkowe:

Pierwsza umowa 0 pram; zawar‘ta bedzie ms was okres'fony, W wymiarze pemegc
mm,
wynagrodzeniem zgodnym z regulaminem wynagradzania pracownikéw samorzqdowych Urzgdu
Miasta Bielsk Podiaski.

2

Z§020ne dokumemy 056b, ktére nie
miesiwy 0d dnia Ogioszenia.

bgadq

zatrudnione, mega; byé odebrane osobiécie w terminie ta‘zegh

Dodatkowa informacja ‘0ng udzieiane pod nr telefonu; (85) 731

81

38

informacja 0 przetwarmniu

115112th

05013911757311:

Zgodnie art. 13 L151. i ust. 3 rozporzgdzenia Paﬂamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2616/679 2 (111121
27 kwistnia 2016 roku w sprawie ochmny 0513b fizycznych w zwiqzku z przetwarzanigm danych
osobowych w sprawie swobodnego przeph/wu takich danych oraz uchy1ania dyrektywy 95/46/WE
{Ggéine rozparzadzenie 0 0011101111: danych), £13131 RODO informing ZS:
1

1.

Administratorem dam/ch osobowych zawartych w przekazanych dokumentacph do naboru 112:
stanowisko sprzqtaczki w Urzgdzis M 1351a jest Burmis’arz Miasta Belgk Pod1aski, ui. Kepemika

1

17—

100 BieEsk Pod1aski;

Ukzqd Miasta 8161811; Pod1ask1
Dane kontaktowe 11131361110121 091110113! danych osobmjvych
U1. Kopemika 1 17 100 Bielsk
1:31 mi 85 731 8139;
oc1bywaé
sie; bgdzie w @6111 uiczbgdnym 1:10
Przetwarzanie Pam/Pam danych osobowych
malizacji procesu zatrudnienia oraz: podjcgcia (121211311 w 0611] zawarcia umowy 0 pracg;
Panic/Pane! dame osobowe zawaﬁe w przedi‘oZomych dokumenfach 136ng przetwarzane na
podsmwie Ustawy 0 pracownékac‘n samorzegdowych art. 4 K061311511 Pracy art, 22‘ § 01212 1121
podstawie zgody (w przypadkujej wyramnia);
Pam/Pane; dam: nie 1)ng udostégpmane mnym podmiomm;
Pam/Palm dams osobowe nie 17)ng przekazywane do paﬁstwa trzeciegQ/organizacji
——

Pod1aski;e~mai1:11
1

'

1

migdzynamdowqﬁ;

Pozyskane {13.1113 zwizgzane z mtrudnien 16m 1)ng przechowywam: przsz okres 5 1a1w przypadku
zawarcia z Fania/Panem umowy 0 pracg, W przypadku gdy me dejdzie (10 zatrudnianéa
Pam/Pam dam: osobowe begda przﬂwarzane przcz 3 miesiace. Po spehﬁeniu celu, (11a ktémgo
dame zos‘tab/ zebrane, mega byé 1’31‘11/1’anu zwz‘émne Eub 20513112; zniszczom;
Pesﬁada Pam/Pan prawo (1051ng do treéci swoich danych 030bowycha prawo d0 ich
spmstowania. Posiada Pam/Pan takie prawo do coﬁﬁgoia zgody W dewomym momencie bez
Wp1'ywu na zgodnos’é z prawem przeéwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed 11:1
wycofaniem;
Przysmguje Pam/Paw pl‘aWO wniesienéa skag‘gé C10 orgmzu nadzmczege jakim jest 1’1‘63133
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych 00—193 Wax‘szawa 111. Stawki 2 gdy uzna Pam/Pam
Ze przgtwarmnie dotyczatcych Pam/Pam danych osobowych narusza ps‘zepisy R0130;
10. Podanie przez Fania/Pane: Dam/ch osobowych wskazanych w Og’mszeniu 0 1121130121: wynika
Z ps'zepiséw prawa 01116531033101} w pm. 49 a w pozosi’a1ym zakresie dobmwome. Niepedanie
danych wynikajqcycli z przepiséw skutkuje bmkiam mgzliwoécé 116125121111 w naborze;
11. Pam/Pane: dame Gsobowe nie bgdg przetwarzane w 51305131) zaummatyzewany i 1116‘ bgda
pa‘0ﬁ10wane.

