zafządzenie nr 82118
Burmistza Czechowic-Dziedzic
z dnia 5 czerwca 2018 r.

zmieniające zaż ądzenie w sprawie wplowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska użędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
W czechowicach-Dziedzicach oraz na Wolne kierownicze stanowi§ka urzędnicze
w jednostkach organizacyjnych Gminy czechowice-Dziedzice

Na podstawie ań. 30 ust. 2 pkt 5, ań. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samożądzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 9oz. 994 z późn, zm.\, art. 2 pkt 3, ań, 11-15 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 20'16 r., poz. 902 ze zm.)
zalządzam, co następuje:

W

§ 1.

zarządzeniu

nr

184/17 Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z

dnia 19 pażdzlernika 2017

r.

W sprawie Wprowadzenia Regulaminu naboru na Wolne stanowisko urzędnicze, W tym kierownicze
stanowiska urzędnicze w Użędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz na Wolne kierownicze

stanowiska użędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy czechowice-Dziedzice wprowadza się
następujące zmiany:

'l)

§ 6 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6)

własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz kożystania z pełni

praw publicznych,

b) o nieskazaniu prawomocnym Wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o nieposzlakowanej opjnii,
d) o nie prowadzeniu działalnościgospodarczej, bądź w przypadku jej prowadzenia,
o profllu działalnościgospodarczej,
e) o Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwaźaniem
danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie
Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
f) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony osób fizYcznYch w związku
z przetwarzaniem danych osobowych W procesie rekrutacji, zgodnie z Wzorem
zamieszczonym na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego
W czechoWicach-Dziedzicach.",
z

oskażenia

2) załącznik nr 2 otźymuje brzmienie o treści stanowiącej załączn|k nr 1 do niniejszeg o zarządzenia,
3) Wprowadza się załączniki:
- nr 2a o Wyrażeniu zgody na przetwarzanje danych osobowych W zw|ązku z przetwaźaniem danych
osobowych W procesie rekrutacji, W brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszeg o zażądzenia.
- nr 2b o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną W sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z plzelwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, W brzmieniu załącznika nr 3 do

niniejszego ZaEądzenia,

§2.

Zalządzenie wchodzi w źycie z dniem podpisania.

załącznik nl

1

do zalządzenie ff 82118
Burmistrża czechowic-Dziedzic
z dnie 5 czeruvcA 2018 l.
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OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOW|SKO URZĘDN|CZE
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nazwa i adres jednostki

1.

Wymaganianiezbędne:

,, , ,
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4.

lnformacja o wskaźniku zatrudnienia oSób

l"]:::::":","]",i lnl""il

6.

Wymagane dokumenty:

",

n

iepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

napisany Własnoręcznie Iist motywacyjny,
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie śWiadectw pracy, zaśWiadczeń o zatrudnieniu lub dokumentóW
potwierdzających okres zatrudnienia,
kopie dyplomóW świadectwpotwierdzających Wykształcenie,
kopie zaświadczeń, dypIomów o ukończonych kursach, szkoleniach,
Własnoręcznie podpisane ośWiadczeniakandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
b) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskażenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o nieposzlakowanej opinii,
d) o nie prowadzeniu działalnościgospodarczej bądź W plzypadku jej prowadzenia,
o profilu działalnościgospodarczej,
e) o Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
z plzetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z wzorem
zamieszczonym na stronie Biuletynu lnformacji Publiczne,i UrZędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach (l i n k),
f) o zapoznaniu się z kIauzulą informacyjną W sprawie oóhrony osób fizycznych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie
zwzolem zamieszczonym na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (li n k),
kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,jeżeli kandydal zamieża
skorzystaó z uprawnienia, o którym mowa W art.l3a ust, 2 ustawy o pracownikach

samoządowych.

Wymagane dokumeniy aplikacy.ine należy złożyeW zaklejonej

i

opisanej kopercie: ,,Nabór na
Miejskiego
przesłaó
głównego
przy
pl,
w Czechowicach-Dziedzicach (pańer budynku
drogą
Jana Pawła ll 1) |ub
pocztową na adres: Urząd Mielski w Czechowicach-Dziedzicach, pl, Jana PaWła ll 1, 43-502
czechowice-Dziedzice, z dopiskiem
........". Dokumenty
na stanowisko
'Nabór
plzypadku
przesyłki
pocztowej
(W
należy składaó do dnia ............
Waźny jest dzień
dostarczenia do urzędu - data nadania przesyłki nie ma znaczenia). Aplikacje, które Wpłyną do urzędu

stanowisko

w biurze

podawczym Urzędu

po Wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane!

lnformacja o Wyniku naboru na Wolne stanowisko:*
- urzędnicze, W tym Wolne urzędnicze stanowisko kierownicze W urzędzie zostanie opublikowana na
stronie Biuletynu lnformacji Publicznej pod adresem WWW.bip.czechowice-dziedzice.ol oraz na tablicy
,l,
ogłoszeń urzędu umiejscowionej prży budynku głóWnym - pl, Jana PaWła ll

- kierownicze urzędnicze W jednostce organizacyjnej zostanie opublikowana na stronie Biuletynu
lnformacji Publicznej: użędu pod adresem WWW. bio.czechowice-dZiedzice.ol jjednostki organizacyjnej
pod adresem.,.,......,..........oraz na tablicy ogłoszeń: urzędu umiejscowione] przy budynku głóWnym
- pl, Jana Pawła ll 1 i jednostki organizacyjnej umiejscowionej
Dodatkowych informacji o naborze udziela Wydział organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego (pok. 306308, te|. 32 214 71 47 , e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl).

czechowicepziedzice,

dn.

(imię i

nazwisko oraz stanowisko lub funkąa)

klauzula informacvina
Zgodnie z ań, 13u§t. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z27,04.2016l. w swawie ochrony
osób fizycżnych W żwiązku z pzetwarżaniem danych osobolvych informujemy, że:
1, Administratorem danych osobowych prźetwarzanych W Urzędzie lvliejskim W czechowicach_Dziedzicach
rekrutacji je§t Burmistrz czechowic-Dziedzic z siedzibą W czechowicach-Dziedzicach pl. Jana PaMa ll 1,

2, Administrator Wyznacżył lnspektora Danych o§obowych,
47 153.

w ramach proce§u

ż którym moźna się skontaktować pod numerem telefonu 32

21

3, Dane osobowe kandydatóW będą pżetwarzanę W celu pżeplowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na podstawie
odpowiednich przepisóW prawa tj, Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samożądowych, prawnie uzasadnionych interesów
oraz na podstawie Wyrażonej zgody kandydata biorącego udział W procesie rekrutacji.
4, Dane osobowe zeb.ane W prccesie rekrutacyjnym nie będą pżekazywane innym podmiotom,

osobowe zebrane W procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do tżech miesięcy od
rozstlzygnięcia rekrutacji, W plzypadku nawiązania z kandydatem stosunku pracy dane osobowe zebrane W procesie rekrutacji
będą pżetwarzane jako dane osobowe pracownika Użędu Miejskiego W czechowicach-Dżiedzicach, kr}łeria ustalania okresu,
pżez który dang osobowe będą pżechowywane określa rozporządzenie Prezesa Rady lv|inistróW z dnia 18 stycznia 2011 r,
W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych żeczowych WykazóW akt oraz instrukcji W sprawie organizacji i zakresu działania
archiWóW zakładowych,
5, Dane

6,osoba, której dane dotyczą, i która Wyraziła zgodę na pżetwalzanie swoich danych. ma prawo cofnięcia zgody na
pżetważaniedanych osobowych W dowolnym momencie; Wniesienie żądania u§unięcia danych. Wycofanie zgody nie WńWa

jednak na zgodnośćz prawem przetwaźania, którego dokonano na podstawie tej zgody prżed jej Wycofaniem,

7.osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby , ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania, u§unięcia, ograniczenia pżetwarzania lub prawo do Wniesienia sprzeciwu Wobec przetwarzania danych,
a także prawo do pżenoszenia danych.

8.osoba, któą dane osobowe Administrator pozy§kał od tej o§oby, ma prawo Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Użędu ochrony Danych osobowych,

-

g.Podanie danych osobowych zawartych W dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest Warunkiem
umożliwiającym ubieganie się kandydata o pżyjęcie do pracy W Ulzędzie Miej§kim W czechowicach-Dziedzicach.
lo.Administrator w trakcie prżetwarżania danych na potzeby rekrutacji prowadzonej pżęz użąd Miejski W cżechowicachDziedzicach, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, W tym decyzji będących Wynikiem profilowania,

załącznik nl 2
do zażądzenię N 82118
Burmistrża czechowic-Dziedzic
z dnia 5 czerwca 2018

ZGODA NA PRZETWARZANlE

DA NYC

r,

H OSOBOWYCH

6 ust. ,l lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pżetwaźaniem danych
osobowych, Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pżez Urząd Miejski
W czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła ll 1, W celu
prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
oraz w celu kontaktu
i możliwościpowiadamiania kandydata droga e-mailową lub telefoniczną o etapach i Wynikach

czy na

podstawie art,

rekrUtacji.

1.

danych umieszczonych W |iście motywacyjnym

2,

J.

adresu e-mail

!
!
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Administrator informuje, że niniejsza zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana
w każdym czasie popżez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa
jednak na zgodnośćz prawem pzetwarzania, którego dokonano na podstawie tą zgody przed jej
wycofaniem.

łO"i" *vt"l"v p"opl"i

załącznik nr 3
da zażądzęnie N 82118
BUrmistrża czechoWic-Dziedzic
z dnia 5 czerwca 20'18 r,

oŚWlADcZENlE
o

Zapoznaniu się

z

klauzulą informacyjną W sprawie ochrony osób fizycznych

w

związku

z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji

,l3 ust, 1-2
ośWiadczam,że zapoznałamlern się z klauzulą informacyjną w związku z ań.
rozpożądzenja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych W procesie rekrutacji, zamieszoną
na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Mielskiego W Czechowicach_Dziedzicach
iW ogłoszeniu Burmistża czechowic_Dzledzic o naborze na Wolne stanowisko użędnicze

(data i cżytelny podpis)

