
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE 

06-430 Sońsk, ul. Aleksandry. Bąkowskiej 29 
Tel/fax (023) 671 30 76,  
e-mail  sekretariat@zpgolotczyzna.pl 
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DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

STARSZEGO KONSERWATORA 

 

Stanowisko: starszy konserwator 

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu, tj. 20 godz. tygodniowo 

Data zatrudnienia: 04.05.2022 r.  
Pierwsza umowa na czas określony 
 

Zakres obowiązków 

1. Wykonywanie drobnych prac budowlanych oraz malarskich i konserwatorskich w 
budynkach Zespołu Placówek; 

2. Wykonywanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie posesji Zespołu Placówek; 
 
3. Doraźne przenoszenie sprzętu, zmiana ustawień mebli; 
4. Wykonywanie innych prac, zleconych przez przełożonych. 

Miejsce wykonywania pracy 

Zespół Placówek w Gołotczyźnie 

Wymagania 

Wymagania dodatkowe: 

1. umiejętności wykonywania prac konserwacyjnych i instalacyjnych 
2. zdolność do wykonywania prac „na wysokości” powyżej 3 m 
 

Mile widziane:   
1. uprawnienia SEP do 1kV 
2. posiadanie prawa jazdy kat. B 

mailto:soswgolotczyzna@edukacja.mazovia.pl


Wymagane dokumenty 

1. List motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą 
ofertę   (numer telefonu, adres e-mail); 
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku; 
3. Kświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru; 
 

 Dane kontaktowe i miejsce składania dokumentów 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem 
telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego 
konserwatora w Zespole Placówek w Gołotczyźnie w terminie do  25.04.2022 r.               
do godz. 15:00 na adres: 

Zespół Placówek w Gołotczyźnie 

ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 

06-430 Sońsk 

Inne informacje: 

1. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

2. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi 
wymagania. 

3. Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w 
ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty 
zostaną komisyjnie zniszczone. 

 Procedura konkursu: 

1. I etap – analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Dyrektora Zespołu 
Placówek  a jego wynikiem jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu i przechodzą do następnego etapu naboru. 

2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Zespołu Placówek przy obecności 
wicedyrektorów Zespołu Placówek, której celem jest weryfikacja informacji zawartych                  
w aplikacji poprzez zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących 
prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz posiadanej wiedzy merytorycznej. 

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP . 

Dyrektor Zespołu Placówek w Gołotczyźnie 

Dariusz Stasiełuk 



 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Inne informacje: 

1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń: 

a. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29, 06-
430 Sońsk, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” 

 
....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 

b. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne) 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29, 06-
430 Sońsk w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz 
w kolejnych naborach kandydatów na wolne stanowiska ” 

 
....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół 
Placówek w Gołotczyźnie, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy 
dokonuje Dyrektor Zespołu Placówek w Gołotczyźnie. 

2. Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem 
ochrony danych osobowych pod adresem: 

 Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29, 06-430 Sońsk  
 e-mail: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl 

 

 3. Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. 
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Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 
potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym 
przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.    

Zespół Placówek w Gołotczyźnie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także 
w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], 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[5], która może zostać odwołana w dowolnym 
czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są 
do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, 
z którymi ZP w Gołotczyźnie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla 
systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

5. Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 
zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla 
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

-  usunięcia danych osobowych; 

-  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

7. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 
pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 
Państwa innych danych jest dobrowolne. 
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[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 
(dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”; 

[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). 
W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO; 

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO; 

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

 

 
....................................................... 

Podpis kandydata do pracy 
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