
                                        OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - DOZORCA 

Ruda Śląska, dnia 6.06.2018r. 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej poszukuje kandydata na stanowisko:  

dozorca 

wymiar etatu: 3/4 etatu - tryb zmianowy  

miejsce wykonywania pracy: Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Obrońców Westerplatte 7A, 41-710 Ruda 

Śląska 

Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie. 
2. Wykształcenie minimum zawodowe.  
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku pracy. 
 

Dodatkowe wymagania: 

• dyspozycyjność 
• punktualność 
• samodzielność 
• zaangażowanie 
• komunikatywność 
• uprzejmość 

  

Główne zadania /obowiązki: 

• sprawdzanie pomieszczeń po zakończeniu zajęć, 
• zamykanie drzwi wejściowych do budynku,  
• podejmowanie doraźnych i możliwych czynności zabezpieczających w przypadkach awarii 

urządzeń czy instalacji, 
• zamiatanie posesji, a w porze zimowej odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, 
• dozór nad wywożeniem z posesji odpadów posegregowanych i komunalnych,  
• pilnowanie, aby osoby postronne nie wchodziły do przedszkola poza godzinami zajęć, 
• zgłoszenie dyrektorowi bądź pracownikowi gospodarczemu zauważonych usterek w 

budynku, 
• wspieranie pracy pracownika gospodarczego. 

 

Wymagane informacje: 

 dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon  

 informacja o zdolności do czynności prawnych 

 informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 
Dokumenty powinny być opatrzone w następującą zgodę: 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na stanowisko dozorcy w Miejskim Przedszkolu nr 37 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-
710), przy ulicy Obrońców Westerplatte 7A, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym 
z Kodeksu pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych. 
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 37 w terminie do 22 czerwca 
2018r.  
 
Jednocześnie, z uwagi na art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 37 z siedzibą Rudzie 

Śląskiej (41-710), przy ul. Obrońców Westerplatte 7A; 
2) w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Rudzie Śląskiej wyznaczono inspektora ochrony danych, 

z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub na przesyłając 
korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 
dozorcy, w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, 
tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz w oparciu o podstawę prawną określoną 
w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. Pani/Pana zgodę, w przypadku określonym w 
pkt. 6 poniżej; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu 
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 
powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi 
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 
Rozporządzenia 2016/679;   

5) podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:  

 imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem 
ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.),  

 obywatelstwo, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu 
z pełni praw publicznych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy 
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 902 z późn. zm.), 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, 
co będzie skutkowało odrzuceniem oferty; 

6) podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie 5, jest 
dobrowolne, a dane te będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, 
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie; 

7) posiada Pani/Pan:  

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia 2016/679, 

 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 
2016/679, 
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 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie 
art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

 prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,  
w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679 
w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę, o ile będzie to technicznie 
możliwe, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny  
z obowiązującym prawem;  

8) jednocześnie, z uwagi na specyfikę prowadzenia naboru, nie przysługuje Pani/Panu prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, 

w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

10) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących 
przepisów prawa, jak również od okresu wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego 
rzeczowego wykazu akt.  


