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OR.2110.6.2022
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Darłowie,
76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9.
1. Wymagania niezbędne:
a) określone przepisami a11. 6 ustawy z dnia 2 1 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04),
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżeni a publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czy nności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
d) wykształcenie wyższe,
2. Wymagania dodatkowe:
a) bardzo dobra znajomość ustaw:
- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- o podatkach i opłatach lokalnych,
- Ordynacja podatkowa,
- Kodeks postępowania administracyjnego
b) umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
d) odporność na stres,
e) dobra organizacja pracy,
f) odpowiedzialność, systematyczność i dokładność w pracy,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) wysoka kultura osobista.
3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje między innymi:
a) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
b) przyjmowanie wniosków na przekazywanie odpadów budowlanych na PSZOK,
c) kontrola nieruchomości pod względem wywiązywania się z obowiązku segregacji
odpadów komunalnych,
d) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzj i o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji niezłożenia deklaracji,
e) współpraca z przedsiębiorcą, z którym Miasto zawarło umowę na odbiór odpadów
komunalnych,
f) prowadzenie rej estru podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej na
terenie Miasta Darłowo i kontrola tych podmiotów,
g) kontrola rejestru nieruchomości objętych systemem odbierania odpadów
komunalnych.
4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji,
b) podpisany list motywacyjny,
c) kserokopie odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów
posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie świadectw pracy,

potwierdzających

e) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.
(Po upływie I miesiąca od ogłoszenia wyników naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów,
które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.)

5. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ww. konkursu, wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Darłowie, w rozumieniu
przep1sow o rehabilitacji zawodowej
społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Administratorem przekazanych przez Państvva danych osobowych jest Urząd Miejski
w Darłowie z siedzibą Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo. Dane te przetwarzane są w celu
rekrutacji kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych i nie będą udostępniane
innym odbiorcom danych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści podanych
danych, ich poprawiania i uaktualniania.
Oferty wraz z dokumentami

należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Nabór Nr OR.2110.6.2022 na stanowisko
ds. gospodarki odpadami" oraz numerem telefonu kontaktowego, w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9 w: poniedziałek, wtorek,
środa w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00, w piątek
w godzinach od 7.00 do 14.00, lub na adres Urzędu Miejskiego w Darłowie, 76-150 Darłowo,
Pl. T. Kościuszki 9, w terminie do dnia 28 listopada 2022 roku.
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wyżej określonym terminie składania nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani
kwalifikacyjnej.

Darłowo,

zostaną

dnia 17 listopada 2022 r.

poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy

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

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 celu udziału w niniejszym naborze zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 20 16/679 z 27 kwietnia 20 16 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) (Dz.U. UE. L. z 20 16 r. N r 119, str. 1) - dalej RODO.
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych
jest Urząd Miejski w Darłowie z siedzibą w Darłowie przy Placu Kościuszki 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 udziału w niniejszym naborze.
4. Przyjmuję do wiadomości , iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa pracy, jest ni ezbęd ne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie
innych danych j est w pełni dobrowolne.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru
odbywa się w oparciu o:
przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach
samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych
przepisach
dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO 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 innym podmiotom. Moje dane nie będą
przekazywane do państw trzecich/organizacj i mi ędzynarodowych
9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Oclu·ony Danych Osobowych).
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych j est wymogiem ustawowym.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości wypełnien i a obowiązków wyn ikających z przepisów
prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwośc i
podjęcia czynności przez Administratora.
Potwierdzam, że zapoznalam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe
informacje
Wyrażam zgodę

