BI.110.25.2019

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa
ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
na stanowisko inspektora ochrony danych

Miejsce pracy: ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
Główne obowiązki:
 informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu i ich
pracownikom, w zakresie przepisów dot. ochrony danych na stanowiskach
pracowniczych;
 monitorowanie zgodności działań z przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w
tym audyty, działania podnoszące świadomość, szkolenia dla personelu zajmującego się
przetwarzaniem danych;
 udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania;
 współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla
organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych;
 wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych wynikających z obowiązujących
przepisów.
Wymagania konieczne:
 obywatelstwo polskie;
 pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Wymagania pożądane:
 wykształcenie wyższe;
 doświadczenie w ochronie danych osobowych;
 biegła znajomość przepisów prawa i aktualnego orzecznictwa w zakresie ochrony danych
osobowych;
 znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych;
 posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:
komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu
zadań, terminowość;
 preferowany termin rozpoczęcia współpracy – 15.12.2019 r.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys;
 list motywacyjny (w tym propozycja formy współpracy);
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w ochronie danych osobowych;
 oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie;
 oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych
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dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781).

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 15oo:
 osobiście lub pocztą pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul.
Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa (decyduje data wpływu do RIO);
 elektronicznie na adres: warszawa@warszawa.rio.gov.pl;
 poprzez e-PUAP.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w RIO w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą
podjęta zostanie decyzja o naborze. Oferty odrzucone – zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych:
Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie rekrutacyjne jest Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@warszawa.rio.gov.pl;
Dane uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu zatrudnienia w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym
kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku
niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający
ich wtórne pozyskanie.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na
niniejsze ogłoszenie, przysługuje, zgodnie z art. 15 – 20 RODO, prawo:
a) dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania. Osoba taka jest też uprawniona do uzyskania
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz jest uprawniona do uzyskania dostępu
do nich;
b) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
c) żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w szczególności gdy
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy kwestionuje ona prawidłowość
zebranych danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
e) żądania od administratora informacji, czy o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt b, c i d;
f) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz przesłania
tych danych osobowych innemu administratorowi.
W celu realizacji powyższych uprawnień uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi administratora
danych lub inspektora Danych Osobowych zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy również, że zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku
odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (dotychczas GIODO), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza
RODO (skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1).
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