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DYREKToR DoMtJ KULTURY w ŁAPACH
OGŁASZA NABOR NA STANIOWISKo
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I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: etat

II. PODSTAWOWE oBoWIĄZKI:
' obsługa techniczrra wydarzeń ktrlturalrryclr, realizacja dzwięku i oświetlenia estrado-

wego' zę szczęgolnym rrwzglęclnieniem wydarzeri odbywających się na sali widowi-
skowej,wystawowej i kirrowej przy tlżtr, ciu vządzeń i zaplecza technicznego będącego
w posiadaniu Domu Kultury;

. praca naurządzeniach Digico 531' AVOLITES QUARTZ;
' obsługa i serwis sprzętu komputerowego i biurowego (systemy Windows i Linuks);
' współorganlzac.ia wydarzeń kr"rltr-rralrrych, koncertórv, obcłrodów okolicznościowych,

spotkari i irrrrych podobnych uroczystoŚci;
. współpraca Zlokalnymi instytucjami;
' gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i nie-

dziele;
. obsługa imprez kulturalnych organizowarryclr ptzez Dom Kultury;. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Donru Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAZ):. Obywatelstwopolskie;
. Wykształcenie nrinimum: średnie |ub wyższe
' Pełna zdolność do czynnoŚci prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
' Brak skazania prawomocllym wyrokiem sądu za rrmyślne przestępstwo ścigane

z oskarŻęnia ptrbliczrrego lub trnryŚlne przestępstwo skarbowe;
' Posiadanie pełnej zdolnoŚci do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych;
. Stan zdrowia pozwaIający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;
' Dyspozycyjność - wykonywanie prac odbywać się bęclzie również w godzinach

popołudniolvych.

IV. UMIEJęmoŚCl:
. Inicjowanie otaz proponowal1ie wdrozeń i ulepszeń systemów w firmie,. własna inicjatywa w działaniu,
. umiejętnoŚÓ pracy w zespole'
. kultura osobista,
. samodzielność i dobra organizacjapracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) List motywacyjrry i CV, opatrzone własnoręcznym podpisern kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
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2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kan-
dydata, dyplomów, zaświadczei potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,ZAZGODNOSC Z ORYGINAł,EM, opatrzone datą i czytelnynr podpisem''.
3) oświadczenie - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) oŚwiadczenie kandydata o Zapoznaniu się z obowiązkiem inlormacyjnym Administratora
Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie
art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nt20161619 z dnia
27 kwtetnia2016 r., - załączttik rrr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW:
Dokumenty na|eŻy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15)
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniern i nazwiskięm oraz adresem do korespondencji' z
dopiskiem ,,nabór na stanowisko'' Specjalista ds obsługi infornratyczno dźwiękowej'' lub
przesyłac pocztą do dnia l0.01.2022 r.. na adres: Dom Ktrltury. 18-100 Łapy, ul' Główna 8'
Dokurnenty, które wpłyrrą po tym terminie nie będą rozpatryw.ane.

VII. INNE INFORMACJE
o Dodatkowe infornracje moŻna uzyskać w Dotrru Kultury,

tel.85 715 23 00, 504 012 169
. Kandydact,którzy spełnią wymagania formalne, będą infbrmowani drogą mailową lub

telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
o Dopttszcza się zatrudnienie na cZaS określony.
o W tęrminie l tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru naleĘ odebraó złożone

dokumerrty. Po upływie tego terminu dokumenty, które rrie będą odebrane zostaną
zniszczone komi syj ni e.
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Załqcznik nr 1

/imię inazwisko/

ladres/

OSWIADCZENIB

oŚwiadczam, Że:

- nie byłamlem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za rrmyŚlne przestępstwo Ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych otaz korzysta zpełni praw publicznych;

- mój stan zdrowia umożliwia wykonywanie obowiązków na rvskazanym stanowisku.

/czytelny podpis/
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/miejscowość, data l
oŚw t,ą pcznN I E KAN DY DATA

zapoznaniu się z obowiqzkiem infornlącyjnyn Administratorct Dany'ch ,'r,66wych o przetwąrzaniu danych
yl procesie reknłtctcji, ncł poclslalvie art. I 3 ust' I i 2 ogólnego rozporzqdzenią o ochronie danych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzatrie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowi.
sko Specjalisty ds obsługi infornratyczno dzwiękowej zgodnie z Rozpo.
rządzeniem ParlaInentu Europejskiego iRady (UE) 20|616"/9 zdnia21 krvietnia20ló roku w sprawie ochron1
osób fizycznych w związku zprzetwarzanieIlt danych osobowych i w sprarvie srvobodnego przepływy takich da.
nych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochrollię danych) (Dz. |Jrz. UE L l l9 z

04'05.20l6, str. l ,zpóźn. zm.)

(czytelny podpis.

Zgodniezart.13 ust. 1 iust.2t'ozporządzenia l)arlamentu Europe.iskiego iRady (UE)20161679zdnia2i
kwiętnia 20l6 roku w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z plzętwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyrvy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie c
ochronie danych) (Dz. Ut'z' UE L l 19 z04.05.20l6, str' 1, z póżn. z;r'n') Zlvanego dalej RoDo, zostaje Panil
Pan poinform ow analy' że:
1. Administratolem pozyskanych danych osobowych.jest Dorn Kultury r'v Łapach z siedzibą przy ul.Główna 8.

Łupy.
2. W Domu Kultury w Łapach wyznaczony został inspektor ochrony danych' z którym moŻna skontaktować się
za pośrednictweln poczty elektronicznej pod adresetn iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzanępo wyrażeniu zgody, zgodnie zalt.6 ust l lit. a RoDo, wyłącznie w celu
realiz-acji zadań wynikający ch z procęSu rekrutac.j i ;

4. odbiorcą Pani/Pana danych będąwyłącznie podrnioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepi.
sów prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zgronadzone, w tym do celÓw archiwizacyjnych przez okręs r-rię dłuŻszy niż wskazany w odnośnych przepisacl
prawa krajowego;
ma Pani/Pan prawo do;
a. dostępu do swoich danych osobowych (art.l5 RoDo),
b. Żądania sprostowania swoich danych osobowyclr (art. l6 RoDo),
c. Żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 11 RoDo),
d. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. l8 RoDo);
7 . każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich darrych osobovlych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a]

lLrb art. 9 ust. 2lit. a) RoDo przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dorvolnym momęncie bez wpĘwu ne
zgodność Z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RoDo);
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych;
9. podanie danych jest wymogiem dobrowolnynl, jednakze niezbędne do r'ealizacji procesu rekrutacji, a konse.
kwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
10. Pani/Pana dane przetwarzane w Domu Kultut'y w Łapach na podstalvie RoDo nie podlegają zautomaĘzo-
Wanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym ll]owa w alt. 22 ust. l i 4 RoDo.

nr2

/czytelny podpis/

Donr Kultury W Łapach, t-ll. Głclwna B, 18'100 ł'-apy, NlP: 96tj'05_7:]-936, REGON: 000645553

Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, tel' 513 105 396 rąl.wnorowska@dklr.lov.pl
Sekretariat' tel. 85 715 23 00, sękretaria{@dklapy.pl

facebook.com/dklapypl
www.dklapy.pl


