
p.o. DYREKTORA tODZKIEGO DOMU KULTURY

OGTASZA NAB6R NA STANOWISKA

instruktor6w w Regionalnej Informacji Kulturalnej (dwa etaty)
w t6dzkim Domu Kultury z siedzibE w todzi, ul. Traugutta 18

Wymagania niezbqdne: wyksztatcenie minimum Srednie, mile widziane wyksztatcenie

wy2sze, mile widziana znajomo6i jqzyka angielskiego.

Wymagania dodatkowe: biegla umiejqtno5i obstugi komputera i urzqdzeh biurowych,

rzetelno56 i odpowiedzialnoiQ umiejqtno6i pracy w zespole, wysoka komunikatywno5i,

umiejqtno6i aktywnego sluchania, umiejqtnoSi pracy pod presjq czasu, otwarto6i i gotowo6i

do pod noszen ia kwa lifi kacji zawodowych, dyspozycyjno56

Zakres wykonywanych zadaf na stanowisku: m.in. udzielanie informacji ustnej, mailowej,

telefonicznej o dziataIno6cimerytorycznejtDK oraz wydarzeniach organizowanych w

instytucji oraz wojew6dztwie t6dzkim, tworzenie bazy danych RlK, dbafo6i o wizerunek

instytucji- pierwszy kontakt z klientem, sprzedaz bilet6w na wszystkie wydarzenia w tDK

(bilety do kina, przyjmowanie wplat na kursy, bilety na imprezy organizowane w ramach

bie2qcej dziatalno5ci), sprzeda2 Kalejdoskopu i Kwadratury, tworzenie miesiqcznego

kalendarium wydarzeri kulturalnych, inicjatywa i wsp6fpraca przy realizacji nowych form

artystycznych i edu kacyjnych.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz informacje, o kt6rych mowa w art. 221 5 1 ustawy z dnia

26 czerwca t974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 220L8 r., poz.9L7 ze zm.), tj. imiq (imiona)

i nazwisko, imiona r,odzic6w, datq urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do

korespon dencji), wyksztafcen ie, przebieg dotychczasowego zatrud nienia,

b) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,

. c) kopie dokument6w potwierdzajacych przebieg zatrudnienia,

d) oSwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w li5cie motywacyjnym lub innych zalqczonych dokumentach - je5li w zakresie tych

danych zawarte sq szczeg6lne kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

e) 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 niiisiqcy.

Oiwiodczenio, o ktorych mowa w punkcie,,Wymogane dokumenty" w pozyciiod d)do e) mogq

byi zawarte w liicie motywacyinym w nastqpuiqcy spos6b:



Wyro2om zgodq/nie wyro2am zgody* na przetworzanie donych osobowych w celu

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

najbli2szych 3 miesiqcy

Wyra2am zgodq/nie wyroiam zgody* na przetworzanie moich danych osobowych zawortych

w liicie motywacyjnym oroz zalqczonych do niego dokumentoch - wymagane ieili przekazane

dane obejmujq szczegolne kotegorie danych, o ktorych mowo w art. 9 ust. 1 RODO'

* wloiciwe zaznaczvi

kandvdata

Wymagane dokumenty nale2y przesylai pocztq na adres:

t6dzki Dom Kultury 90-113.t6 d2, ul. Traugutta 18 lub skladai osobi6cie w sekretariacie

t6dzkiego Domu Kultury, ll piqtro pok6j 2L8, w terminie od 15 listopada 2019r. do

29'fistopada2OLgr., w zamkniqtych kopertach, z nastqpujqcq adnotacjq:,,Nab6r no

sta nbwisko: instruktora w Regional nei I nformocii Kultura lnei".

Dokumentv. kt6re wplvna po okre6lonvm terminie. nie beda rozpatrvwane.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona w Biuletynie Informacji

Publicznej t6dzkiego Domu Kultury.

Informacie dotyczace przetwarzania danvch osobowvch

Administrator
Administratorem Paristwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacjijest t-6dzki Dom Kultury

ul. Traugutta 18, 9O-113 Lod2, jako pracodawca, za kt6rego czynno6ci z zakresu prawa pracy dokonuje

Dyrektor,

Inspektor ochrony danych
Mogq siq Pafistwo kontaktowa6 zryznaczonym przez Dyrektora Inspektorem ochrony danych

osobowych : Sylwia Tokarska tel. 7 97 326 200, e-mail : s,tokarska@ldk. lodz. pl

Cel i podstawy przetwarzania
paistwa dane oiobowe w zakresie wskazanym w przepisach praiva.pracy 1 bqdq przetwarzane w celu

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

kontaktu, na podstawiezgody3, kt6ra moze zostai cdwolana w dowolnym czasie'

Lodzki 6om Kultury nqAzie przetwarzal Paristwa dane osobowe, tak2e w kolejnych naborach

pracownik6w je2eli vrryra2q Pahstwo na to zgodq4, kt6ra mo2e zosta6 odwolana w dowolnym czasie.
jezeli w dokumentach zawafte sq dane, o kt6rych mowa w art. 9 ust. i ROOO konieczna bqdzie Pafstwa

zgoda na ich przetwarzanies, kt6ra moze zostad odwolana w dowolnym czasie,



I Art.ZZ ustawy z 26 czeuca t974 r. Kodeks pracy (Dz, U. 2018 poz.9l7 zezm.) oraz $1 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) 20L61679 z dnia

27 kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne

rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.lJrz. UE L 119 204.05.20L6, str. 1, zpo2n' zm') (dalej: RODO);
3Art.6ust. llitaRODO;
4Art.6ust, llitaRODO;
sAft,9ust,2lit.aRODO.

Okres przechowywania danych
paristwi dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym bqdq przechowywane do zakofczenia

procesu rekrutacji.
W przypadku wyrazonei przez Pafistwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla cel6w

przyszlych rekrutacji, Paristwa dane bqdq wykorzystywane pftez 3 miesiqce'
Prawa os6b, kt6rych dane dotYczq
Majq Paristwo 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 Paristwa danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art. 221 Kodeksu pracy jest

niezbqdne, aby uczestniczyi w postqpowaniu rekrutacyjnym, Podanie przez Paristwa innych danych jest

dobrowolne.


