Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. ABI
w wymiarze ½ etatu
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. ABI będzie należało między
innymi:
1.

pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

2.

prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

3.

udzielanie wsparcia współpracownikom w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań zapewniających
bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,

4.

udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych,

5.

nadzór oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych,

6.

przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,

7.

prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie
zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,

8.

rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych,

9.

opiniowanie umów i klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych,

10. opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy
Praca w

budynku OPS oraz przemieszczanie się między lokalami. Bezpieczne warunki pracy.

Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Lokale niedostosowane dla osób
niedowidzących

i

niewidzących.

W

pomieszczeniu

pracy

wąskie

przejścia/dojścia

uniemożliwiają

przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem

się

między lokalami OPS oraz wewnątrz. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace
osobom niewidomym

Wymagania konieczne:


obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa
polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)1



pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;



niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.



wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: Prawo, Informatyka, Administracja, Zarządzanie,
staż pracy – 4 lata

1

w przypadku spełnienia przesłanek z art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.)



doświadczenia zawodowe min. 3 lata w obszarze Ochrony Danych Osobowych.



bardzo dobra praktyczna znajomość Rozporządzenie 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
(ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych),



znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagania pożądane:


obsługa komputera;



łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;



ukończone kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych



pożądane kompetencje: terminowość, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia


życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,



list motywacyjny- podpisany odręcznie;



kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;



kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;



oświadczenie o posiadanym obywatelstwie



kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;



podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych



oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;



podpisana klauzula o treści: „Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn.zm.)”


kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)



podpisana klauzula o treści: „Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)


Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoby zainteresowane ud zi ałe m w r e kr u tacj i prosimy o składanie wymaganych

dokumentów

w

terminie do dnia 21.05.2018r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44C
z dopiskiem na kopercie: „Ochrona Danych Osobowych”
lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu ul. Marywilska 44 C.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 21.05.2018 r. do
godziny 16.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Jednocześnie:
„Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z późn. zm.).) informuję, ze administratorem danych osobowych udostępnionych

w dokumentach

aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie 03-042, przy ul. Marywilskiej 44 C.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

