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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Darłowo
nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu
i Rekreacji w Urzęd zi e Miejskim w Darłowie , 76- 150 Darłowo, Plac Tadeusza Ko śc iuszki 9.
ogłasza

1. Wymagania ni ezbędne:
a) jest obywatelem polskim, z zastrzeże niem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dni a 21 li stopada
2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.2019, 1282 t.j. z dnia 20 19.07.11),
b) brak skazania prawomocnym wyroki em sądu za mn yś lne przestępstwo ści gane
z oskarżenia publicznego lub um yś lne przestępstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
d) wykształceni e wyższe ,
e) znaj o m ość obsługi komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
- samod z ielno ść,
- dyspozycyj no ść,
- asertywność,
- znajomo ść specyfiki pracy organizacj i sportowych.
3. Zakres zadat\ wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje mi ęd zy innymi:
a) organi zacja imprez rekreacyjnych i sportowych,
b) tworzenie projektów, harmonogramów i kosztorysów dzialat\ rekreacyjnych
sportowych Miasta Darłowo,
c) opracowanie i przygotowanie funkcjonowania kąpieli sk morskich w Darłowie, w tym:
- lokalizacji, i l o ści oraz terminów pracy kąpi e li s k,
- regulaminów kąp i e li s k strzeżonych i tablic informacyj nych,
- oznakowania kąpielisk znakami informacyj nymi, nakazu i zakazu,
d) stały nadzór nad ilo ści ą i jako śc i ą s przętu ratowniczego, w tym:
utrzymywanie odpowiedni ej ilo śc i podręcznego i indywidualnego wyposażenia
ratowników,
- wnioskowanie o naprawę, uz upełni enie lub zakup potrzebnego sp rzętu ,
- kontrola stanu wyposażenia kąpie li sk przed i p zakot\czeniu sezonu letniego,
e) dbanie o pełny stan osobowy ratowników: ogłaszan ie naboru, kontakt z organizacjami
ratowniczymi ,
f) prowadzenie spraw kadrowych zes połu ratowników w tym:
- gromadzenie przechowywanie dokumentów osobowych ratowników,
- nadzór nad te rmin owością certyfikacj i wymaganych uprawniell ratowniczych,
g) dbanie o właściwe przechowywan ie i magazynowanie sprzętu ratown iczego poza
sezonem letnim,
h) tworzenie proj ektów d z i ałat\ referatu w zakresie aktywności fizycznej dzieci i
młod zieży .

4. Wymagane dokumenty:
a) podpi sany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej
b) podpi sany list motywacyj ny,
c) kserokopie odpisu świ adectw lub innych dokumentów
kwalifikacje,
d) kserokopie świ adectw pracy,

si ę

o zatrudnienie,

potwierdzających

posiadane

e) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
1) podpisane oświadczenie o niekaralno ści za przestę pstwo popełnion e um yś lni e,
g) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzani e danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. (Po upływie ł
mi es iąca od ogłoszenia wynikó w naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie
zostały

odebrane, zostaną zniszczone.)

5. Inne informacje:
W mies iącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ww. konkursu, wskaźnik
zatrudnienia osób ni e pełnosprawn ych w U rzęd z i e Miejskim w Darłowie , w rozumieniu
przepi sowo rehabil itacji zawodowej
s połeczn ej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych , wynosił poni żej 6%.

Oferty wraz z dokumentami

należy składać:

w zamkni ętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym
osoby składającej ofertę z adnotacją: "Nabór Nr OR.2110.2.2021 na stanowisko
urzędnicze ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji " w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miej sk iego w Darłowie , PI. T. Kościuszki 9 w: poniedziałek , wtorek,
środa w godzinach od 9.00 do 15 .00, w czwartek w godzinach od 9.00 do 16.00, w piątek
w godzinach od 9.00 do 14.00, lub na adres Urzędu Miej skiego w Darłowi e, 76-150 Darłowo ,
PI. T. Kośc iuszki 9, w terminie do dnia 24 lutego 2021 r.
Kandydaci zakwalifikowani
kwalifikacyjnej.
Aplikacje, które

Darłowo ,

wpłyną

do

zostaną

urzędu

dnia 12 lutego 2021 r.

po

poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy

wyżej określonym

terminie nie

będ ą

rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji - zgoda na przetwarzanie danych innych
niż

Wyrażam zgodę

te, które

są

konieczne w rekrutacji do przetwarzania

na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych
dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Urząd Miejski w Darłowie z
siedzibą w Darłowie przy Placu Kościuszki 9 w cełu udziału w niniejszym naborze zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. I) - dalej RODO.
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że :
l. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach apl ikacyjnych
jest Urząd Miejski w Darłowie z siedzibą w Darłowie przy Placu Kościu szki 9,
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Darłowa.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Mogę się z nim
kontaktować poprzez e-mail: iod@darlowo.pl. Mogę się z nim kontaktować we
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach ud z iału w niniejszym naborze.
4. Przyjmuję do wiadomości , iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie
innych danych jest w pelni dobrowolne.
5. Przetwarzanie podanych przeze nmie danych osobowych w toku obecnego naboru
odbywa się w oparciu o:
przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach
san10rządowych(art. 6 ust. l lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych
przepisach
dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. I lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ROD O w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych)
w przypadku pozostałych danych.
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym
czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania
rekrutacji.
8. Moje dane nie będą przekazywane ilmym podmiotom. Moje dane nie będą
przekazywane do pallstw trzecich/organizacji międzynarodowych
9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
II. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia ud z iału w po stępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest PanilPan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości
podjęcia czynności przez Administratora.
Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe
informacje

