
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - DOZORCA 

Ruda Śląska, dnia 14.03.2019r. 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 im. Pracowitych Pszczółek w Rudzie Śląskiej  

poszukuje kandydata na stanowisko:  dozorca 

wymiar etatu: 3/4 etatu - tryb zmianowy  

miejsce wykonywania pracy: Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek, 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. Niekaralność. 
5. 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 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 dokumenty: 

 cv 
 
 
Dokumenty powinny być zostać opatrzone poniższą klauzulą: 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w aktualnie prowadzonej rekrutacji na 
stanowisko dozorcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 
 
W przypadku zgody na przetwarzanie dostarczonych dokumentów na poczet przyszłych rekrutacji 
prosimy dopisać klauzulę: 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 
 
 



Dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 37 im. Pracowitych Pszczółek w Rudzie 
Śląskiej w terminie do 28 marca 2019r.  
 

 

Klauzula informacyjna 

Mając na uwadze 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. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail 

plac.37@poczta.fm lub na adres siedziby Administratora. 

3. 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@topsupport.pl tel. 793909672 lub przesyłając 

korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

4. udostępnione przez Panią/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji powyższych celów.  

5. podstawę przetwarzania Pani/Pana danych stanowią: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  obowiązek prawny ciążący na administratorze 

 art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO -  zgoda wyrażona przez Panią/Pana dobrowolnie 
 

6. podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie jednego miesiąca po 

zakończeniu rekrutacji na wakujące stanowisko, a w razie wyrażenia zgody dotyczącej przyszłych 

rekrutacji do odwołania zgody nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.  

7. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów 

powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.  

8. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach 

RODO.  

9. przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

11. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla 

realizacji wyżej wymienionych celów. 

12. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

mailto:iod@topsupport.pl

