
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 25091 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
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DODATKOWE

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista
do spraw: ochrony danych osobowych
samodzielne stanowisko pracy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Katowice

ADRES URZĘDU:

Kuratorium Oświaty
ul.Powstańców 41a
40-024 Katowice

 

WARUNKI PRACY
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek
urzędu 10-piętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach
biurowych na 5 piętrze, ale wymagające również poruszania się po całym obiekcie. Budynek wyposażony w windy
osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku nie występują
uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.
Praca biurowa z możliwymi wyjazdami służbowymi do delegatur (Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Gliwice, Rybnik,
Sosnowiec)

ZAKRES ZADAŃ
informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o
obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzeń o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów
Unii lub państw członkowskich i doradzanie im w tym zakresie,
monitorowanie przestrzegania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych oraz
polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych w tym podział obowiązków oraz działania
zwiększające świadomość w zakresie ochrony danych osobowych,
współtworzenie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych, w tym procedur i innych
dokumentów regulujących oraz praktyczne wdrażanie tej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
realizowanie projektów w zakresie dostosowania organizacji do wymogów RODO, w tym aktualizacja i wprowadzanie
zmian do polityk ochrony danych funkcjonujących w ramach urzędu,
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym
konsultacje we wszystkich innych sprawach,
prowadzenie czynności wyjaśniające w przypadku nieprawidłowości dotyczących naruszenia zasad przestrzegania
danych osobowych, w celu przywrócenia stanu zgodności z prawem,
współpraca z komórkami organizacyjnymi Kuratorium w zakresie ochrony danych osobowych, w celu proponowania
rozwiązań zapewniających zgodność z wymogami RODO,
organizowanie i prowadzenie szkoleń w celu zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
staż pracy: 5 lat stażu pracy, w tym minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z ochroną danych
osobowych
praktyczna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO - ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa oświatowego, ustawy o służbie
cywilnej
rzetelność i terminowość,
umiejętność organizacji pracy,
umiejętność obsługi komputera,
umiejętność współpracy,
umiejętność analitycznego myślenia,
komunikatywność.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
preferowane wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych i obsługi komputera.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego 5-letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z ochroną
danych osobowych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych i obsługi komputera

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 20 kwietnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice, pok. 6.10

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty



otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w
terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo
zniszczenia dokumentów.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze - ok. 3900 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 606-30-25.
Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach 40-024,
ul. Powstańców 41A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.


