
p.o. DYREKTORA I6DZKTEGO DOMU KULTURY

OGTASZA NAB6R NA STANOWISKO

Specjalisty w Zespole ds. marketingu iwsp6lpracy z mediami
w t6dzkim Domu Kultury z siedzibq w todzi, ul. Traugutta 18

Wymagania niezbqdne: minimum 5rednie, do6wiadczenie w bran2y dziennikarskiej.

Wymagania dodatkowe: bardzo dobra znajomo6i obstugi komputera oraz pakietu MS Office,

zdolnoii tw6rczego my6lenia, rzetelno56 i zaanga2owanie oraz bardzo dobra organizacja pracy

wlasnej, doktadno5i i systematyczno5i w wykonywaniu powierzonych zadart.

Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku: m.in. kontakt z mediami w zakresie

realizowanych projekt6w, dbaio6i o wizerunek medialny instytucji, koordynacja dziatad

Regionalnej Informacji Kulturalnej, przygotowanie i bie2qca aktualizacja komponentu

merytorycznego prezentuiqcego dorobek i potencjat kulturowy wojew6dztwa w Pasa2u

Ku ltu ry Wojew6dztwa t 6d zkiego.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz informacje, o kt6rych mowa w art. 22t I 1 ustawy z dnia

25 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U, z2OL8r.,poz.9L7 ze zm.), tj. imiq (imiona)

i nazwisko, imiona rodzic6w, datq urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do

korespondencji ), wyksztatcen ie, p rzebieg dotychczasowego zatru d n ienia,

kopie doku ment6w potwierdzajqcych wyksztatcenie i kwa lifi kacje zawodowe,

kopie doku m ent6w potwierdzajqcych przebieg zatrud n ienia,

ojwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w li6cie motywacyjnym lub innych zafqczonych dokumentach - je6li w zakresie tych

danych zawarte sq szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. L RODO,

w przypadku chqci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez L6dzki

Dom Kultury proszq o umieszczenie oSwiadczenia o wyra2eniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych

przezL6dzki Dom Kultury przez okres najbli2szych 3 miesiqcy.

Oiwiadczenio, o ktorych mowa w punkcie,,Wymagane do*umenty" w pozyciiod d) do e) mogq

byi zaworte w liicie motywocyinym w nastqpuiqcy spos6b:

Wyraiam zgodq/nie wyro2am zgody* na przetworzqnie danych osobowych w celu

wykorzystonio ich w kolejnych naboroch prowadzonych przez t6dzki Dom Kultury przez okres

najbli2szych 3 miesiqcy

b)

c)

d)

e)



Wyro2om zgodq/nie wyra2am zgody* no przetwarzqnie moich donych osobowych zawartych

w lilcie motywacyjnym oroz zolqczonych do niego dokumentoch - wymagone jeili przekazane

done obejmujq szczeg6lne kotegorie danych, o kt6rych mowo w ort.9 ust. L RODO.

* wloiciwe zozn,aczvi

kandvdata

Wymagane dokumenty nale2y przesyiai pocztq na adres:

t6dzki Dom Kultury 90-113 Lodl, ul. Traugutta 18 lub skfada6 osobi6cie w sekretariacie

t6dzkiego Domu Kultury, ll piqtro pok6j 2I8,w terminie od 8listopada 2019r. do

25 f istopada2OLgr., w zamkniqtych kopertach, z nastqpujqcq adnotacjq:. ,,Nob6r na

stsnowisko: specjalisty w Zespole ds. mqrketingu iwsp6lpracy z mediami1

Dokumentv. kt6re wplvna po okre5lonvm terminie. nie beda rozpatrvwane.

Informacja o , wyniku naboru bqdzie umieszczona w Biuletynie Informacji

Publicznej todzkiego Domu Kultury.

I nformacje doWczEce orzetwa rzan i a da nvch osobowvch

Administrator
Administratorem Paistwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacjijest t6dzki Dom Kultury
ul, Traugutta 18, 90-113 Lod2, jako pracodawca, za kt6rego czynno6ci z zakresu prawa pracy dokonuje
Dyrektor.

Inspektor ochrony danych
.Mogq sig Pafistwo kontaktowai z wyznaczonym przez Dyrektora Inspektorem ochrony danych

osobowych : Sylwia Tokarska tel. 797 326 200, e-mail : S.tokarska@ldk. lodZ. pl

Cel i podstawy przetwarzania
Paristwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 bgdq przetwarzane w celu

przeprowadzenia obecnego postqpowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do

kontaktu, na podstawie zgody3, kt6ra mo2e zostai odwolana w dowolnym czasie.

Lodzki Dom Kultury bqdzie przetwarzal Paristwa dane osobowe, tak2e w kolejnych naborach

pracownik6w jezeli wyrazq Pa6stwo na to zgodg4, kt6ra moze zostai odwolana w dowolnym czasie,

Jezeliw dokumentach zawarte sq dane, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna bqdzie Paristwa

zgoda na ich przetwarzanies, kt6ra moze zosta6 odwolana w dowolnlm czasie.

I Art.22 ustawy z26czerwcaL974 r. Kodeks pracy (Dz. U, 2018 poz.9L7 zezm.) oraz $1 Rozporzqdzenia

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo{ecznej z dnia 10 grudnia 2018r, w sprawie dokumentacji

pracowniczej (Dz. U. 2018 poz, 2369 ze zm');
2 Rrt. O uit,' t tit. b Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

^)t,



rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.) (dalej: RODO);
3Aft.6ust. 1litaRODo;
4Aft.6ust, 1litaRODO;
sAft,9ust.2lit.aRODO,

Okres przechowywania danych
Paristwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym bqdE przechowywane do zakohczenia
procesu rekrutacji,
W przypadku wyrazonej przez Paistwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla cel6w
przyszlych rekrutacji, Pa6stwa dane bqdq wykorzystywane przez 3 miesiqce.
Prawa os6b, kt6rych dane dotyczq
Majq Pahstwo 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 vrynikajqcym z art. 221 Kodeku pracy jest
niezbqdne, aby uczestniczy(w postqpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Paistwa innych danych jest
dobrowolne,

^tN.


