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DYREKTOR DOMU KULTURY W ŁAPACH
OGŁASZA 1\ABoR NA STA|{owISKo
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I. WYMIAR

ZATRUDNIENIA: Yz etatu

iI. PODSTAWOWE OBoWIĄZKI:. Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń sanitarllyclr:. okfesowe nrycie okien i drzwi wejściorvych;
' Utrzymanie czystości na teretrie ptzylegająeym do btlclyrrku (koszenie trawy, odśnie-
Żanie, sprzątanie clrodrrika) ;. Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
' Gotowość do pracy w systetnie równowaznego czast| pracy również w soboty i nię-
dziele;
' obsługa imprez ktłlturalnych organizowanych przezT)oln l(ultury;
' wykonywanie in'ych prac zleconycl't przez Dyrektora lJonru Kuitury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE. UPRAWNIENIA, STAZ):. Obywatelstwo polskie;
. Wykształcenie mitrimunr: średrrie lub zawoclowe. Brak przeciwwskazan do pracy na wysokości do 3rn
' Brak skazania plawolllocnym wyrokiem sądr-r za ulrryślne przestępstwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowc;

Posiadanie pehe.i zdolrrości do czyntlości prawnych r';raz korzystanie z pełrri praw
publicznych;
' Stan zdrowia pozwalający na zatrudnierrie na zaimowallylll stanowisku;
' Dyspozycyjność - wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach
popołtrdrriowych;

IV. UMIEJĘTNoSCI:
. własna inicjatywa w działaniu,. umiejętność pracy w zespole,. kultura osobista,
. Samodzielność i dobra organizacja pracy.

V. WYMAGANE DOKTJMENTY I OSWIADCZENIA
l) List motywacyjny i CV. opatrzone włastroręcznynr poclpisem kandydata (podany
m telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przezkan-
dydata, dyplom.ów, zaświad'czeń potwierdzającycli kwalifilacje umiejętności.
,ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czyIelrryrn podpisem,'.

Dom KtrltLtry ił Łapach , t-ll. GłÓwna ts' 1B-1t}0ł'.apy, tril|:r' g{.;ti L}aj i3_936, REGON: 000645553
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3) oświadczęnie - załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia.

4) oŚwiadczenie kandydata o Zapoznaniu się z obowiązl<ienr infornracyjnym Administratora
Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, napodstawie
art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nt20161619 z dnia
27 kwietnia20l6 r., - załącznik nr 2 do rriniejszego ogłoszetlia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW:
Dokumenty na|eży składać osobiście w sekretariacie Donru i(tlltury w Łapach (w godz. 8-15)
w zamkniętej kopercie opatrzonej inrieniem i nazwiskien^I oraz adresem do korespondencji, z
dopiskiem,,Nabór na stanowisko - sprzątaczki w Wiejskirn Donru Kultury w Płonce Kościel-
nej'' lub przesyŁac pocztądo dnia 10.01.2022 r.. na adres: Dotlr Kultury. l8-l00 Łapy, ul.
Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tyrn terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMAC.IE
o Dodatkowe informacje nrozna uzyskaĆ w Donru Ktrltury.

tel. 85 715 23 00, 504 012 169
. Kandydaci,ktorzy spełnią wymagarria fbrmalne, będą iriformowani drogą mailową lub

telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
. Dopuszcza się zatrudnieni e na czas określony.
o W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyrriku naboru na|eĘ odebraÓ złoŻone

dokumenty. Po rrpływie tego terminu dokumenty. które rrie będą odebrane zostaną
znlszczonę kom i syj ni e.
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Dom Kultury w Łapach, ul' Głowna B, 1B-100 ł-apy, NlP: 966 05-/3-936, REGON: 000645553
Dyrektot: Wiktoria Wnorowska, tel 513 105 396, w.wnorowska(@riki.-rpv.1li
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Załqcznik nr l
/imię inazwisko/

ladręsl

OSWIADCZENIE

oświadczam' że:
- nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarzęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolnośÓ do czynrrości prawnych oraz korzysta z pełni praw publi cznych;

- 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
Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, tel. 513105 396, w.wnorowska@dklapy pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook. com/dklapypl
www.dklapy.pl
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/miejscowość, data /
oŚwuncznNIE KANDYDATA

o zapoznanilt się z obowiqzkiem infornaĘnym Administrątora Dcłłl.ych oso66yych o przetwarzaniu danych
o'o[6ylych w procesie rekrutac.ji, łla podstawie art. ]3 tłst. ] i 2 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych
osobowych nr 20l6/679 z dnia 27 hłietnia 2016 r'

Wyrazatll zgodę na przetwarzanie nroich danych osobowyclr w cęltl ręalizacji procesu rekrutacji na Stano-
wisko sprzątaczki w Wiejskirn Domu Kultury w Płonce Kościelne.j zgodnie
zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 zdllia2"7 kwiętnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanierri danych osobowych i rv sprawie swobodnego przepływy
takich danyclr olaz uclrylenia dyrektywy 95l46lWF. (ogólne rczporząd,zenie o ochronię danych) (Dz.IJrz. |JE L
1 |9 z 04.05 '20 1 6' str. 1 , z póŹn. zm.)

(czytelny podpis)

Zgodllie z aft. 13 ust. l i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2'?
kwietnia 20l6 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związktl z przetwarzanięm danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o
ochronię danych) (Dz. Urz. UE L l 19 z 04'05.20l6, str. 1, z póżn. znl.) - Zwanego dalej RoDo' zostaje Pani/
Pan poinform ow analy, Że''

l. Administratorenr pozyskanych danych osobowych jest Dom I(ultury w Łapach zsiedzibą przy ul.Główna 8,
Łapy.
2. W Donlu Kultury w Łapach wyznaczony został inspektor ochI'ony danych, z którym moŻna skontaktować się
za poŚrednictwem poczty elektronicznej pod adresern iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane po wyraŹeniu zgody, zgodnie zart.6 Lrst l lit' a RoDo, wyłącznie w celu
r ealizacji zadań wy n i kaj ący ch z proc ęS u rek rutacj i ;

4. odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepi_
sów prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbęclny clo realizacji celów, d|a których zostały

zgromadzone, w tym do cęlów arclriwizacyjnych przez okres nie dluŻszy niŻwskazany w odnośnych przepisach
prawa krajowego;
ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych (art. l5 RoDo),
b. ządania sprostowania swoich danych osobowych (art. l6 RoDo),
c. Żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. |7 RoDo),
d. Żądania ogI'aniczenia przetwarzania swoiclr danych osobowych (art. l 8 RoDo);
1.kaŻdej osobie, ktorawyraziłazgodęnaprzętwarzanię swoich danych osobowych zgodnie zart.6 ust. l lit' a)
lub art. 9 ust' 2lit. a) RoDo przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dorvolnym momencie bez wpływu na
zgodność Z prawem przetwarzania' którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RoDo);
8. ma Pani/Pan prawo wniesięnia skargi do Pręzęsa Ur'zędu ochrony Danych osobowych;
9. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym' jednakze niezbędrle do realizac.ji procesu rekutacji, a konsę-
kwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu reklutacji;
l0. Pani/Pana dane przetwarzanęw Domu Kultury w Łapach na podstawie RoDo nie podlegają zautomaĘzo-
Wanęmupodejrnowaniudecyzji,wtymoprofilowarriu,októryn-}Inowawaft'22ust'li4RoDo.
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/czytelny podpis/

Dom Kultury W Łapach, ul. Głowna B' '1B-100 Łapy, NlP: !X-;G-05-/3-935, REGON: 000645553

Dyrektor: Wiktoria Wnorowske, tel. 513 105 396, w.wnorowska@clklapy.pi
Sekretarrat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy pl
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