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Dyrektor Domu Kultury w Łapach
ogłasza nabór na stanowisko grafik _ fotograf

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 o.rł:r,

II. PoDsTAwowE OBOWIĄZKI:
1' opracowanie projektów graftcznych materiałów informacyjno- promocyjnych Domu

Kultury w Łapach oraz podległych placówek.
2. Projektowanie i druk plakatów, ulotek informacyjnych, folderów, zaproszeń, banerów

oraz innych materiałów informacyjno - promocyjnych.
3. Współpracazp|acowkami podległymi Domu Kultury w zakresie realizacji projektów

graficznych na ich potrzeby.
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń i przedsięwzięć organizowa-

nychptzez Dom Kultury i placówki podległe.

5. Ewidencjonowanie fotografii zgodnie z Wznaczonym standardem.

6. Wykonywanie prac o charakterze reklamowym (banery, plakaty, foldery. itp) oraz ar-
tystycznym (plakaty artystyczne, albumy, itp).

7 ' Układanie tekstu wraz z obrazami w spójną całość do druku'
8. Umiejętność wykonywania fotografii reklamowych i stosowania ich w projektach gra-

ficznych.
9. obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury.
I0. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie

zadan i obowiązków służbowychw szczególnoŚci: przepisów BHP i przeciwpożaro-
wych oraz przepisów sanitarnych.

1 l. Wykonywanie innych prac zleconychprzez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAZ):

1. obywatelstwopolskie,
2. wykształcenie; wyŻsze,
3' stan zdrowia pozwalaj ący na wykonywanie pracy na stanowisku grafik - fotograf,
4. znajomość zagadnienzwiązanych z poligrafiąoraz procesami wytwarzania druków,
5. dyspozycyjność,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyŚlne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oruz korzystanie z pełni praw pu-

blicznych.
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BĘsluil
Iv. UMIEJĘTNoSCI:

l. dokładnośó'
2. własna inicjatywa w działaniu,

3. kultura osobista,
4. umiejętność pracy w zespole,

5. obsługa programów graftcznych m.in. Adobe Photoshop, Quark Xpress, Corel Draw,

6' samodzielność i dobra organizacjapracy'
7 . rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,

8. prawo jazdy kat B.

v. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. List motywacyjny i CV' opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany nr

telefonu do kontaktu).

2' Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksŹałcenie, potwierdzone ptzęz

kandydata,dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.

,,ZAZG)DNOSC Z ORYGINAŁEM, opatrzone datąi czytelnym podpisęm''.

3. oświadczenie - zil.ącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia'
4. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Admini-

stratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekruta-

cji, napodstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzęnia o ochronie danych osobo-

!\rych nr 20161679 z dnia27 kwietnia20l6 r., - załącznlk nr 2 do niniejszego ogłosze-

nia.

vI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-l5)
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adręsem do korespondencji, z

dopiskiem ,,Nabór na stanowisko * grafik - fotograf' lub przesyłaó pocztądo dnia 28.09.

202t r., na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Głowna 8.

Dokumenty, które wpłynąpo tym terminie nie będą rozpatrywane'

VII.INNE INFORMACJE
Dodatkowe informacje moŻna uzyskać w Domu Kultury, tel. 85 715 23 00, 504 0I2169
Kandydaci , ktorzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefo-

nicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniarozmowy.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru na|eĘ odebrać złoŻone dokumenty. Po

upływie tego terminu dokumenty, któfe nie będą odebrane komisyjnie
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DOilSJHil
Załącznik nr I

/imię inazwisko/

/adręs/

oŚwnoCZENIE

oświadczam, że:
- nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyŚlne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- mój stan zdrowia umożliwia wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

/czytelny podpis
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DouĘlff
nr2

/czytelny podpis/
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/miejscowość, data t

oŚW I A DCZEN I E KA N DY DATA
o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administrątora Danych osobowych o przetwąrzaniu danych
osobowychw procesie rekrutacji, napodstawie art. 13 ust' I i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 20I6/679 z dnia 27 hłietnią 20]6 r'

WyraŻam zgodę na przelwarzanie moich danych osobowych w cęlu rea|izacji procesu rekrutacji na

stanowisko grafik - fotograf ., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamęntl
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnla 27 kwietnia 20l6 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwy takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwE (ogó|ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L l19 z04.05.20l6, str. 1, zpóźn. zm')

(czytelny podpis)

Zgodnie zart. 13 ust. 1 iust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2016/679 zdnia27
kwiętnia 20 16 roku w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekrywy 95l46lwE (ogó|ne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz'|Jrz. UE L l19 z04'05.2016, str. |,zpóżn.zm.)- Zwanego dalej RoDo, zostaje Pani/Pan
poinformowana/y, Że'.

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą przy ul.Główna 8, Łapy.
2. W Domu Ku|tury w Łapach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym moŻna skontaktować się za
poŚrednictwem poczĘ elektronicznej pod adresem iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane po wyrażeniu zgody, zgodnie z art.6 ust l lit. a RoDo, wyłącznie w celu
rea|izacji zadań wynikających z procesu rekrutacji;
4. odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów
prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały

zgromadzone, w tym do cęlów archiwizacyjnych przez okręs nie dłuzszy niz wskazany w odnoŚnych przepisach
prawa krajowego;
ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych (art.l5 RoDo),
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art' l6 RoDo)'
c. Żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RoDo),
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RoDo);
7 . kaŻdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanię swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. l lit. a) lub
art. 9 ust. 2 |it. a) RoDo - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnoŚć
Z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RoDo);
B. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych;
9. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym' jednakze niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a

konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
10. Pani/Pana dane przętwarzanę w Domu Kultury w Łapach na podstawie RoDo nie podlegaja
Zaltomatyzowanemupodejmowaniudecyzji,wtymoprofilowaniu'októrymmowawart.22ust. li4RoDo.


