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Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dabrowce oglasza
nabor na wolne stanowisko Instruktora ds. kulturalno-oswiatowych

Opis stanowiska:

- przygotowanie iprowadzenie imprez organizowanych przez GCKiB

- prowadzenie zajec artystycznych (m.in. plastycznych) dla dzieci imlodziezy w obiektach
GCKiB w Czamej Dabrowce

- organizowanie iprowadzenie kolek zainteresowan

- organizacja warsztatow, koncert6w, spotkan i innych wydarzen artystycznych 1kulturalnych

- wspolpraca z innymi instytucjami kultury, szkolami iorganizacjami majacymi w swoim
zakresie dzialalnosc kulturalna

Wymagania:

- kreatywnosc

- zaangazowanie
. . ,, .- urruejetnosc pracy w gruple

- dyspozycyjnosc

- komunikatywnosc

- mile widziane doswiadczenie zwiazane z obszarem wykonywanej pracy w tym plastyczne

Co oferujemy?

- umowe 0 prace

- prace w kreatywnym i ambitnym zespole

- wspoludzial oraz samodzielne tworzenie ciekawych inicjatyw artystyczno-kulturalnych

- mozliwosc rozwoju w sferze kultury oraz realizacji autorskich pomyslow

- swietna atmosfere w pracy

CV prosimy wysylac na adres e-maiJ gok@czarnadabrowka.pl z dopiskiem Wyrazam zgode na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danycb osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).



Ogolna informacja dotvczaca przetwarzania danych osobowych

Ja niiej podpisany oswladczam, ii zostafem poinformowany 0 tym, ie:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej
Dqbrowce z siedziba przy ul. Bytowskiej 10, 77-116 Czarna Dabrowka.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pawet Kaminski, z ktorvrn moina kontaktowac si~
e-mailowo:iod@czarnadabrowka.pl.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko Specjalisty do spraw kulturalno-oswlatowvch ..

4. Dane osobowe mega bye powierzane do przetwarzania odbiorcom danych na podstawie
stosownych urnow podpisanych przez Administratora Danych w zwiazku z prawidfowq
realizacjq zadan.

5. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. llit b) Rozporzijdzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem
przygotowania, zawarcia i realizacji/wykonania umowy.

7. Dane osobowe przetwarzane b~dq do zakoriczenla procesu rekrutacji.
8. Osoby, ktorvch dane osobowe sa przetwarzane, posiadaja prawo dostepu do danych

osobowych dotyczqcych ich osoby, ich sprostowania, usunlecla lub ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takie prawo
do przenoszenia danych.

9. Osoby, kt6rych dane osobowe sa przetwarzane rnaja prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe, kt6re sa przetwarzane przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej
Dqbr6wce nie beda podlegac zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.


