Dyrektor t6DzKlEGO DOMU KULTURY

w todzi oglasza nab6r na stanowisko
specjalisty w Zespole Literacko-Redakcyjnym
w t6dzkim Domu Kultury z siedzibq w todzi ul. Traugutta 18
1.

Wymagania niezbqdne: wyksztatcenie min. Srednie, preferowane wyksztatcenie
humanistyczne (np, filologiczne, kulturoznawcze, artystyczne, historia sztuki,
dziennikarskie).

2. Wymagania

dodatkowe: mile widziane do6wiadczenie zawodowe

w

pracy

dziennikarza, recenzenta, animatora wydarzef kulturalnych; znajomo6i zagadnieri
zwiqzanych z 2yciem kulturalnym Polski, todzi i wojew6dztwa; znajomo6i i sprawne

postugiwanie siQ narzqdziami, jakie oferujq media spofeczno6ciowe; znajomoSi
i sprawna obstugq program6w komputerowych (pakiet MS Office i podobne);
znajomo6i w mowie i pi5mie jqzyk6w obcych (minimum angielski); umiejqtnoSi
organizacyjna

-

samodzielna organizacja pracy wiasnej oraz umiejqtno56 pracy w

grupie; rzetelnoSi, doktadnoii,

dyspozycyjnoSi, umiejqtnoS6 komunikacji

interpersonalnej i wysoka kultura osobista, gotowo66 do podnoszenia kwalifikacji.
3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku: m,in.: udziat

w planowaniu zawartoici

i

publikacji w serwisie e-Kalejdoskop.pl;
zbieranie, selekcja i opracowywanie materiat6w dla ich potrzeb; wspieranie
dziatalno6ci Wydawnictwa Kwadratura oraz organizacji wydarzeri literackich
realizowanych w t6dzkim Domu Kultury i pod jego auspicjami; kontakt z instytucjami
kultury w todzi, z o6rodkami i instytucjami wojew6dztwa l6dzkiego.
kolejnych numer6w pisma ,,Kalejdoskopu"

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

oraz informacje, o kt6rych mowa w art. 221 5 1 ustawy z dnia
26 czerwca L974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z2OL8 r., poz.9t7 ze zm.), tj. imiq (imiona)
i nazwisko, imiona rodzic6ry datq urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do
korespon dencji), wyksztalcenie, przebieg dotychczasowego zatru

dn

ienia,

b)

kopie doku m ent6w potwierdzajqcych wyksztafcen ie i kwa lifi kacj e zawod owe;

c)

kopie doku ment6w potwierdzajqcych przebieg zatrud nien ia, oraz

wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w li6cie motywacyjnym lub innych zalqczonych dokumentach - jeSli w zakresie tych
danych zawarte sq szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. L RODO,

d) oSwiadczenie o

e)

w przypadku chqci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Lodzki
Dom Kultury proszQ o umieszczenie o6widdczenia o wyra2eniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych
przezL6dzki Dom Kultury przez okres najblizszych 3 miesiqcy.

Oiwiadczenia, o kt6rych mowa w punkcie,,Wymogane dokumenty" w pozycjiod d)do e)mogq

byi zawarte w liicie motywacyjnym w nostqpujqcy spos6b:
Wyro2am zgodq* no przetworzonie danych osobowych w celu wykorzystanio ich w kolejnych

naboroch prowadzonych przez t6dzki Dom Kultury przez okres nojbli2szych

Wyraiam zgodq*

na przetworzanie moich danych

3 miesiqcy

osobowych zawortych w liicie

motywacyjnym oraz zalqczonych do niego dokumentach - wymagane

jeili

przekazone dane

obejmujq szczeg6lne kotegorie danych, o kt1rych mowo w art. 9 ust. L RODO.
* Zoznacz krzvivkiem wlaiciwe pole wvboru

kandvdala.
Wymagane dokumenty nale2y przesytad pocztq na adres:

t6dzki Dom Kultury 90-1L3 Lodl, ul. Traugutta 18 lub skfadad osobi6cie w sekretariacie
t6dzkiego Domu Kultury ll piqtro pok6j 218 w terminie od 19 marca 20t9r. do
5 kwietnia 20t9r, w zamkniqtych kopertach z nastqpujqcq adnotacjq; ,,Nob6r no stonowisko:
spe cj a li sty w Zespo I e Lite rq cko-Re d a kcyj nym

Dokumentv, kt6re wplvna po okre5lonvm terminie, nie be,da rozpatrvwane.

Informacja

o wyniku naboru bqdzie umieszczona w

Biuletynie Informacji

Publicznej t odzkiego Domu Kultury.

Informacje dotyczEce przetwa

rza

n

ia da nych osobowych

Administrator
Administratorem Pa6stwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacjijest t-6dzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18,90-113 Lod2,jako pracodawca, za kt6rego czynno6ci z zakresu prawa pracy dokonuje
Dyrektor.

Inspektror ochrony danych
Mogq siq Pafstwo kontaktowa6 z wyznaczonym przez Dyrektora Inspektorem ochrony danych
osobowych : Sylwia Toka rska tel. 7 97 326 200, e-ma il : s,tokarska@ld k. lodz, pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pa6stwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 bgdq przetwarzane w celu

przeprowadzenia obecnego postqpowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w
kontaktu, na podstawie zgody3, kt6ra moze zosta6 odwolana w dowolnym czasie.

tym dane

do

Lodzki Dom Kultury bgdzie przetwarzal Paristwa dane osobowe, tak2e w kolejnych naborach
pracownik6w je2eli wyrazq Paristwo na to zgodga, kt6ra moze zosta6 odwolana w dowolnym czasie.
Jezeliw dokumentach zawafte sq dane, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna bqdzie Pafstwa
zgoda na ich przetwarzanies, kt6ra moze zosta6 odwolana w dowolnym czasie.

L Ar1.22 ustawy

z26czetwcaL974 r, Kodeks pracy (Dz, U.2018 poz.9!7 zezm.)oraz g1 Rozporzqdzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji
pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 ze zm.);
2 Aft. 6 ust. 1 lit, b Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20t61679 z dnia
27 kwietnia 20t6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywV 95l46lWE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz, UE L 119 204.05.2016, str. 1, zpo2n. zm.) (dalej: RODO);
3At.6 ust. l lita RODO;
4Art.6ust. llitaRODO;

sAft.9ust,2lit,aRODO,

Okres przechowywan ia danych
Paristwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym bgdq przechowywane do zakoiczenia
procesu rekrutacji,

W

przypadku wyrazonej przez Paistwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla cel6w

przyszlych rekrutacji, Pahstwa dane bqdq wykorzystywaneprzez 3 miesiqce.

'

Prawa os6b, kt6rych dane dotyczq
Majq Pafstwo prawo do:
1) prawo dostqpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ' prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usuniqcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzqdu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2,00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Pafstwa danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art. 22t Kodeksu pracy jest
niezbqdne, aby uczestniczy6 w postqpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Paristwa innych danych jest
dobrowolne,

(beg't'"(^

rta

