
               Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda  

                                          Kincla w Raciborzu  

zatrudni 

            

Opiekuna-wychowawcę w czasie zajęć dla osób niepełnosprawnych 

 

1. Zatrudnienie:  od 20.07.2020 do 10.08.2020r. 

2. Wynagrodzenie:   od  30 zł brutto/h 

3. Praca w poniedziałki, środy i piątki, według harmonogramu ustalanego przez 

pracodawcę, szacunkowa ilość godzin pracy – 50 h w okresie 20.07.-10.08.2020 (w godz. 

od 9-14) 

4. Zadania wychowawcy: opieka nad grupą dzieci niepełnosprawnych w czasie zajęć i 

warsztatów, opracowanie i prowadzenie zajęć (w blokach, łącznie ok. 2h dziennie - 

pozostała część zajęć to warsztaty prowadzone przez firmy zewnętrzne) 

5. Wymagania i kwalifikacje: 

 Niekaralność (potwierdzona oświadczeniem) 

 Wykształcenie wyższe 

 Uprawnienia pedagogiczne  

 Doświadczenie w pracy z dziećmi 

 Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (w wieku 7-24 

lat) 

6. Umowa zlecenie 

7. Dokumenty (CV i oświadczenie o niekaralności) należy składać w sekretariacie biblioteki 

(ul. Kasprowicza 12, Racibórz, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) lub mailowo na 

adres: biblioteka@biblrac.pl w terminie do 14 lipca 2020r. 

  

mailto:biblioteka@biblrac.pl


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejska i 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 

Racibórz 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych mailowo - 

iodo@biblrac.pl lub w siedzibie biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego. Podanie tych danych, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Biblioteka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników 

jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 

Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 

procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów 

przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy. 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)      prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

procesie rekrutacji. 
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