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DYREKToR DOMIJ KuLTIJRY W ŁAPACH
oGŁASZA NABOR NA STANowISKo
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I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: Yz etatu

II. PODSTAWOWE oBOWIĄZKI:
. Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy w budynku;
. Utrzymywanie w czystoŚci pomieszczeń sanitarrrych;
. okresowe mycie okierr i drzr,vi wejściowych;
. Utrzymanie czystoŚci na teretrie przylegĄącym do bLld)'nku (koszenie trawy, odŚnie-
Żanie, sprzątanie chodnika) ;. Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy;
' GotowoŚć do pracy w systemie równowaznego czastt praoy również w soboty i nie-
dziele;
. obsłrrga imprez kulturalrrych organizowanych ptzez Donr Kultury;. Wykonywanie innych prac zleconych prz.ez Dyrektora Domu Kultury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, I]PRAWNIENIA, STAZ):. Obywatelstwo polskie;
. Wykształcenie minimum: średnie lub zawodowe
. Brak przeciwwskazan do pracy na wysokoŚci do 3m
' Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądr-r za unryŚlne przestępstwo Ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
' Posiadanie pełnej zdolności do czynrroŚci prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;

' Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajnrowanym stanowisku;
' Dyspozycyjnośc - wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach
popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOSCI:
. własna inicjatywa w działaniu,
. umiejętność pracy w zespole,
. kultura osobista,
. samodzie lność i dobra organizacja pracy

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) List rnotywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznytn podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzająeych posiadane wykształcetrie, potwierdzonę ptzezkan-
dydata, dyplomów, zaświadczeń potwierdzającycli kwalifikacje umiejętności.
,,ZAZG0DNOSC Z ORYGINAŁEM, opatrzone datąi czytelnym podpisem''.
3) oświadczęnie - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
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4) oświadczenie kandydata o zapoznalriu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora
Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie
arl. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporuądzeniao ochronie darryclr osobowych nr20l6l679 zdnia
27 kwietnia2016 r', - zał'ącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia'

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENToW:
Dokumenty naleŻy składać osobiŚcie w sękretariacie Domtl Kultury w Łapach (w godz. 8-15)
r,v zamkniętej kopercie opatrzonej irnieniem i rrazwiskiem oTaZ adresem do korespondencji, z
dopiskiem ,,Nabór na stanowisko - sprzątaczki w Wiejskinr Domu Kultury w Uhowie'' lub
przesyłac pocztą do dnia 10.01. 2022 r.. na aclres: Dom Ktrltury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8.
Dokunrenty, którę wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane'

VII. INNE INFORMACJE
o Dodatkowe itr{brmacje można uzyskać w Domu Kultury,

tel. 85 715 23 00, 504 012 169
. Kandydacl,ktotzy spełnią wytnagania formalne. będą intbrmowani drogą mailową lub

telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.
. Dopuszczasię zatrudnienie na cZaS określony.
o W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru naleŻy odebraó złożone

dokumenty. Po upływie tego ternrinu dokumerrty, które rrie będą odebrane zostaną
zniszczone ko mi syj ni e.
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Załqcznik nr 1

/imię inazwisko/

ladresl

oŚwrłoCZENIE

oświadczam, Że:
- nie byłanr/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżęnia publicznego lub rrmyŚlne przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolność do czynnoŚci prawnych oraz korzysta zpełni praw publicznych;

- mój stan zdrowia umozliwia wykonywarrie obowiązków na wskazanym stanowisku.

/czytelny podpis/
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oŚwllłoczr,NlE KANDYDATA 
/miejscowość' dątą t

o zapoznaniu się z obolaiqzkieru informacyjnynl Adntinistrątora Danych ,'u6gy,ych o przetwarzaniu danych
osobou,ychwprocesierekrutacji,napodstalaieart'l3ust.Ii2ogólnegorozporzqdzeniaoochroniedanych
osobowych nr 2016/679 z dnią 27 huietnia 20I6 r.

Wyrażarn zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu lealizacji procesu rekrutacji na Stano-
wisko sprzątaczki w Wiejskim Domu Kultury w Uhowie ., zgodnie z Rozpo-
rządzeniem PaI'latnentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 zdnia27 kwiętnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizyczny ch w związku z przętwarzallienr danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich da-
nych oruz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochrorrię danyclr) (Dz. |Jrz' |JE L 119 z
04.05.2016, str. l, z późn. zm.)

(czytelny podpis)

Zgodnie zart.13 ust. l iust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 zdnia21
kwiętnia 20 16 roku w sprawie ochrony osób fizyczrrych w związktl z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrel<tywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L l 19 z 04.05.20l6, str. |, z póżn' zrn.) - Zlwanego dalej RoDo, zostaje Pani/
Pan poinfonn ow analy, Że:

l. Adrninistratorem pozyskanych darrych osobowych jest Dom Kultury w Łapach zsiedzibąprzy ul.Glówna 8.
t-apy.
2. W Donru Kultury w Łapach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym moŻna skontaktować się
za poŚrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@dklapy'pl.
3.Danęosobowebędąprzetwal'Zanepowyrazeniu zgody, zgodnie zart'6 ust l lit.aRoDo,wyłączniewcelu
realizacji zadań wynikających z procesu rekrutacji;
4. odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do irzyskania danych na podstawie przepi-
sów prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do I'ealizacji celów, dla których zostaĘ
zgromadzone' w tym do celów archiwizacyjnych przez okręs nię dłuŻsz.y niŻwskazany 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 (ar1. 16 RoDo),
ł. Żądania usunięcia swoich danych osobowych (aft' 17 RoDo),
J. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. l8 RoDo);
7.kaŻdej osobie' ktorawyraziłazgodęnaprzętwarzanię swoich danych osobowych zgodnie zart.6 ust. l lit. a)
lub aft. 9 ust' 2 lit. a) RoDo - przysługuje prawo do cofirięcia zgody r'v dorvolnym momencie bez wpĘwu na
zgodnoŚć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RoDo);
3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezęsa Urzędu oclrrony Danych osobowych;
). podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakŹe niezbędne do realizacji procęSu rekrutacji, a konse-
<wencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie plocęSu rekrutacji;
l0. PaniiPana datre przetwarzanęw Domu Kultury w Łapacli na podstawie RoDo nie podlegają zautomatyzo-
ivanęmu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu' o którym lllowa w aft' 22 ust. l i 4 RoDo'
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/czytelny podpis/
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