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DYREKTOR DOMU KULT{JRY W ŁAPACH
oGŁAsZA NABOR. NA STAN{owIsKo
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i. WYMIAR ZATRUDNIENIA: erat

II. PODSTAWOWE oBoWIĄZKI:
. Sprzątanie pomieszcze n i korytarzy w budynku;. LItrzymywanie w czystości pomieszczeń sarritarnyclr;. okresowe mycie okierr i drzwi wejŚciowych:
' tltrzymanie czystoŚci na terenie przylegającym co btrclyrrku (koszerrie trawy, odśnie-
Żanie, sprzątanie clrodnika) ;. Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
' Gotowość do pracy w systernie równowaznego czastl pracy równiez w soboty i nie-
dziele;
' obsługa imprez kulturalnych orgarrizowanych prZęZ Dolrr Kultury;
' wykonywanie innych prac zleconychprzez Dyrektor.a Domu Kuitury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE" UPRAWNIENIA, STAZ):. Obywatelstwo polskie;
. Wykształcenie minimunr: Średrrie lub zawodowe. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokoŚci do 3m. Brak skazania prawomocnynr wyrokiem sądu za unr),ślne przestępstwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub urnyślne przestępstwo skarbowe;
' Posiadanie pełrrej zdolrroŚci do czynności prawnych oruz korzystanie z pełni praw
publicznych;

' Stan zdrowia pozwałający na zatrudnienie na zajnrowanylll stanowisku;
' Dyspozycyjność - wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach
popołudrriowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:
. własna inicjatywa w działanil,. umiejętność pracy w zespole,. kultura osobista,
. samodzielrrośó i dobra organizacjapracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
l) List motywacyjny i CV' opatrzone własnoręczrryrn podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumerrtów potwierd zający ch posiadane wykształcenio, potwierdzone ptzez kan-
dydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzaj ącyclr klvalifikacje umiejętności
,,ZA ZG}DNOSC Z ORYGINAŁEM' opatrzone datą i czytelriyłn podpisem,'
3) oŚwiaclczenie * zaŁącznik nr l do nirriej szego ogłoszenia.
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Doils$tuff
4) oświadczenie kandydata o Zapoznaniu się z obowiązkiern informacyj nym Administratora
Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacj i, na podstawie
art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 20161679 z dnia
27 kwietnia20l6 t., - załączntknr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW:
Dokumenty naleŻy składać osobiŚcie w sekretariacie Dornu Kultury w Łapach (w godz. 8-15)
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespóndencji, z
dopiskiem 

'.Nabór na stanowisko - sprzątaczki w Domu Kultttry'' lub przesyłie poctĄdo
dnia 10.0I.2022r.^ na adres: Dom Kultury, l8-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, kióre
wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE
o Dodatkowe informac1e moŻnauzyskać w Domu Kultury,

tel.85 715 23 00, 504 012 169
. Kandydaci,ktorzy spełnią wymagania formalne" będą informowani

telefbnicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia roznowy.
o Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
o W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniktr naboru naleĘ

dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą
zniszczone kom isyj nie.

drogą mailową lub

odebraÓ złoŻone
odebrane zostaną
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Załqczntk nr 1

/imię i nazwisko/

/adresl

OSWIADCZENIE

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 zpełni praw publicznych;

- mój stan zdrowia umozliwia wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

/czytelny podpis/

Dom Kultury w Łapach' ul. GłÓwna B, 1B-100 Łapy, NlP: 966-05-73_936, REGON: 000645553
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/miejscowość, data /
oŚwla ocznN I E KA N DY DATA

o zapoznanitt się z obowiqzkieln infornlaĘnym Administrąłora Danych ,'r,6oy,ych o przetwarząniu danych
osobo'łvych w procesie rekł'utacji, na pod'stav,ie art. l3 lłst. l i 2 ogólłlego rozporzqdzenia o ochronie danych
osobowych nr 20I6/679 z dnia 27 hl,ietnią 20l 6 r.

WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowi-
sko sprzątaczki , zgodnie z Rozporz.ądzenieIn Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 zdnia27 kwietnia 20l6 roku w sprawie ochrony osóLr fizycznych w związku zprzętwarza-
niern danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46t
WE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych) (Dz.Urz. UE L l19 z04.05.20l6, str. l, zpóźn. zm.)

(czytelny podpis)

Zgodniezart.13 ust. l i ust.2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego il{ady (UE)201616'79 zdnia2']
kwietnia 20l6 roku w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46l\NE (ogólne rozporządzenie o
ochronię danych) (Dz. Urz. UE L l 9 z a4.05.20l6, str. l, z późn. znl.) - Zwanego dalej RoDo, zostaje Pani/
Pan poinform ow analy, że:

l. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dom I(ultury w ł'apach zsiedzibą przy ul.Główna 8,
Ł'apy.
2. W Dornu Kultury w Łapach wyznaczony został inspektor ochrony darrych, z którym można skontaktować się
za poŚrednictwem poczty elektrorricznej pod adresenl iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowę będą przetwarzane po wyrazeniu zgody, zgodnie zart.6 ust l lit. a RoDo, wyłącznie w cęlu
realizacji zadari wynikających z procęSu rekrLrtacji;
4. odbiorcą Pani/Pana danych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzysl<ania danych na podstawie przepi-
sów prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostaĘ

zgromadzone, w tyln do cęlów archiwizacyjnych ptzez okręs nie dłuŻszy 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. ló RoDo),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RoDo),
d' Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (ar1. I8 RoDo);
7. kaŻdej osobie, która wyrazila zgodę na przętwarzanię swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
[ub art' 9 ust. 2 lit. a) RoDo przysługuje prawo do cofuięcia zgody w dowolnym momęncię bez wpływu na
zgodność Z prawęm przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofuięciem (art.7 RoDo);
8. rna Pani/Pan prawo wnięsienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych;
9. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakze niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konsę-
kwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
l0' Pani/Pana dane przetwarzanew Domu Kultury w Łapach na podstarvie RoDo nie podlegają zautomatyzo-
Wanęlnupodejmowaniudecyzji,wtymoprofilowalriu,októrytnlllowawart.22ust. 1i4RoDo.
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/czytelny podpis/
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