
 

   

    

Oferta pracy: 

umowa o pracę na zastępstwo, 3/4 etatu 

 

Poszukuję: 

 Student (zaznaczyć, jeśli właściwe):  

Tryb studiów:    zaoczne;          

Kierunek 

studiów: 
prawo, administracja, nauki społeczne, ekonomia, pedagogika; 

 

 Absolwent (zaznaczyć jeśli właściwe): 

Tytuł    magister;         licencjat;          

Kierunek 

studiów: 
prawo, administracja, nauki społeczne, ekonomia, pedagogika; 

 

Wymagania 

wobec 

kandydatów: 

• umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole, 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych w drodze samokształcenia, 

• dbałość o powierzone mienie i zapewnienie przestrzegania tajemnicy 

państwowej i służbowej, 

• dobra znajomość obsługi komputera, 

• wysoka kultura osobista, 

• odpowiedzialność, 

• sumienność, 

• apolityczność, 

Zakres 

obowiązków: 
• wykonywanie prac pomocniczych w sekretariacie Delegatury, 

• przygotowywanie posiedzeń, 

• przygotowywanie materiałów wyborczych, 

• powielanie aktów prawnych i innych dokumentów wyborczych, 

• przygotowywanie informacji i zestawień dla potrzeb Komisarzy 

Wyborczych w Opolu, 

• wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Delegatury. 

Oferowane 

warunki 

zatrudnienia: 

umowa o pracę na zastępstwo, 3/4 etatu, praca wymaga obecności 

stacjonarnej a nie zdalnej 

Wymagane 

dokumenty 

aplikacyjne: 

CV, list motywacyjny, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

Nazwa firmy: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu 

Profil firmy: Administracja publiczna 

Stanowisko: Referent 

Miejsce pracy: Opole 

Kontakt: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

tel. 77 4543721  

 X 

 X 



 

   

    

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 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 (RODO). 

 

Termin ważności 

oferty: 

20 kwietnia 2020 r. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie 

Delegatury KBW w Opolu  lub przesłać na adres e-mail opo-

dyr@kbw.gov.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. do godz. 13:00. 

 

Dane osobowe – 

klauzula 

informacyjna 

Administratorem danych osób składających oferty jest Krajowe Biuro 

Wyborcze, tel. : 22 695 26 41, mail: biuro@kbw.gov.pl. Kontakt do 

inspektora ochrony danych: iodo@kbw.gov.pl lub na adres siedziby 

administratora.  

Dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu 

realizacji procedury naboru. Podstawą przetwarzania danych osobowych 

dotyczących kandydatów jest art. 221 § 1 , art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. 

zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1915, z późn. zm.) w związku z art. 

6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych  

w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 

RODO. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym 

podmiotom. Dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do 

danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.  

Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 

osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest 

dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział 

kandydata w naborze nie będzie możliwy. Dane osobowe kandydatów 

nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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