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DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W GMINIE CHORZELE
INFORMUJE O WOLNYM STANOWISKU PRACY OPIEKUN
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W CHORZELACH
INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

1.
2.
3.
4.

Wymiar czasu: pracy pełen etat.
Umowa o pracę.
System czasu pracy - podstawowy od poniedziałku do piątku - 8 godzin dziennie
Praca w zespole.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O ZŁOŻENIE:

1. cv
2. Listu motywacyjnego
3.

Oświadczenia kandydata o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. l)oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz.
1260).

4.

klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszej informacji.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać datę i czytelny podpis kandydata.
DODATKOWE INFORMACJE

1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych u dyrektora
osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w
Gminie Chorzele, ul. Wesoła 1, 06-330 Chorzele do dnia 23.09.2019r.
2. Nie ma możliwości prz3^mowania dokumentów drogą elektroniczną.
3. Dyrektor skontaktuje się tylko z wybranym kandydatem.
4. Dokumenty aplikac3^ne osób, które nie zostały zatrudnione będą zniszczone.
5. Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać u dyrektora - tel. 535 875 772.
6. Osoby zainteresowane, które złożą dokumenty zobowiązane są do zapoznania się z „Klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Zespole Placówek Opieki nad
Dziećmi w Gminie Chorzele i złożenia wymaganego oświadczenia.

DYREKTOR ,
Micjskiego.Zcspołu , .
Placówek Opieki nad Dziećmi
w Gminie Chorzele
mffr Elżbieta Kobus

MIEJSKI ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W GMINIE CHORZELE
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrekt5nvy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi
w Gminie Chorzele z siedzibą przy ul. Wesołej 1 w Chorzelach, tel. 535 875 772, adres e-mail: Zlobekchorzele@wp.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele
jest Pani Katarzyna Idźkowska, e-mail: dane osobowe.zespol@wp.pl. tel. 535 875 772.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na
pracownika MZPOnD.
4. Zakres przetwarzanych danych określony jest w Kodeksie Pracy i obejmuje: imię (imiona) i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodo
we, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i nu
mer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a mianowicie
przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
treści danych swoich oraz dziecka, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prze
noszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz inne uprawnie
nia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Roz
porządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cof
nięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w Zespole przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych./i/.; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
dziecka jest uniemożliwienie udziału w procesie rekrutacji.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, w tym państwom
trzecim lub organizacjom międzynarodow)™.

data i podpis składającego oświadczenie

DODATKOWE INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH
NINIEJSZYM STANOWISKIEM PRACY:

Informujemy, iż osoba zainteresowana stanowiskiem pracy opiekun musi spełniać kryteria:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Ob3watelstwo polskie lub zgodnie z art. 11 ust 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.

Wykształcenie zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3.

4. Opiekunem w żłobku może być osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została
jej zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiada nieposzlakowaną opinię,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki opiekuna,
7) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z
dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne
przestępstwo umyślne.
8) Posiada aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
9) Mile widziane doświadczenie w zawodzie.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u dyrektora lub pod numerem telefonu:
535 875 772

