
Wrocław, dnia 30.06.Ż020 r.

oGŁoSZBNIE
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W GORZE
Zadania główne:

o Kierowanie pracą Inspektoratu w cęlu rea|izacji, na terenie powiatrr górowskiego,

zadan i obowiązków ciąŻących na organie nadzoru budowlanego, zgodrrie

z ustawą Prawo budowlane;

o Dokonywanie czynności zzabesu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych

w Inspektoracie.

Wymagania niezbędne:

_ wykształcenie wyŻsze;

_ uprawnienia budowlane bez ograniczeń;

- znajomośÓ przepisów prawa budowlanego, administracyjnego' prawa pracy' ustawy

o służbie cywilnej i o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych;

- minimum S-letni staŻpracy;

- prawo jazdy kat. B;

Wymagania dodatkowe:

- samodzielność w podejmowaniu decyzji;

- umiejętnośÓ pracy w sytuacjach stresowych

- umiejętność organizacji pracy;

- umiejętnośó pracy przy pomocy komputera'

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny

.CV
- kopiedokumentówpotwierdzającychwykształcenie;

- kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających doświadczęnie

zawodowę;

- kopia uprawnień budowlanych;



do wglądu dowód osobisty;

do wglądu prawo jazdy;

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu

pełnej zdolności do czynności prawnych;

oświadczenie o niekaraniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

oświadczenie kandydata o wytaŻeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych do celów rekrutacji;

Dokumenty naleŻy złoŻyć do: 31 |ipca2020 t.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miej sce składania dokumentów:

Wojewodzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

ul. J.E. Purkyniego l; 50-155 Wrocław

Dodatkowe informacje pod numerem telefonuTl-346-32-41,w godz.7.30 - 15.30.

o ferty odrzucone zo staną komi syj nie zniszczone.

Doln ki Inspektor

mgr inż, arch' Piotr Wiss

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe sq przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznychw zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepbryu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RoDo) Każdy kandydat przystępujqcy do naboru podaje swoje
dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział
w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego" Administratorem danych osób składajqcych oferty jest
Dolnoślqski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlane4o we Wrocławiu uI. Purlqlniego l, 50-155
Wrocław tel. 7] 346 32 4I.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor wykonuje swoje obowiqzki w siedzibie
I|lojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane4owe Wrocławiu, pok' 206, tel.7] 346 32 50, e-
mail : iod@winb.wroc. pl
Cel przetwarząnia danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego na podstawie art. 86 ust.1 ustawy Prąwo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodelrs Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. ]940 z późn. zm), ustawy o pracowniknch



urzędów państwowych, rozporzqdzenia Rady ministrów w sprawie zasad wynagradzania
pracowników niebędqcych pracownikami służby cywilnej zatrudnionych w urzędach ądministracji
rzqdowej i pracowników innych jednostek; w ałiqzku z art. 6 ust. ] lit' c RoDo oraz zgodq
aplikujqcego w odniesieniu do danych osobowych v, zalłesie wylcraczajqcym poza ww. przepisy
zgodnie z art. 6 ust. I lit. a RODO;
, dane osobowe kandydatów zostanq przekazane innemu podmiotowi zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy
Prawo budowlane (w tym przypądku Starostwu Powiatowemu w Górze),'
.dąne osobowe kandydatów nie będq przekazywane innym podmiotom;
' dąne knndydatów nie będq przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
' olłes przechowywania danych osobowych kandydatów- czas niezbędny do wyłonienia kandydata;
'kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpŁywu no zgodność
przetwarzania, którego dokonąno na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żqdania od
Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwąrzonia danych
osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zalłesie
dopuszczonym przepisami prawa; . kandydat ma prąwo wniesienią skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych; , podaltie danych osobowych przez
kandydata przystępujqcego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych
osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy; , dane osobowe kandydatów nie
podlegajq zautomatyzowąnemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ponadto, w celu
usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail
i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. osoby zakwalifikowane, które spełniq wymagania
formalne zostanq powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel' (7I) 346 32 4l.
Uprawnienia: prawo żqdania od administrątorą danych dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzanią, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
a także prąwo clo przeniesienia danych; żqdanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej,' prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego'
Podstawą prąwna przetwarzania danych: art' 221 Kodekstl prctcy oraz art. 26 i nąst, tłstawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z ąrt' 6 ust. ] lit' c RoDo. Wszystkie oświadczenią
powinny zawierąć odpowiedniq treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis, oferĘ kandydatóv,
ni e z ahł al ifi kow any c h z o s t anq ni e zw ł o c zni e ko misyj ni e zni s z c z o ne.




