Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

Ogłasza konkurs na stanowisko:
Inspektor ds. ochrony danych osobowych (RODO)
w
Politechnice Częstochowskiej

1.

Wymagania:





2.

Opis stanowiska pracy:












3.

wykształcenie wyższe,
doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z: ochroną danych osobowych i
bezpieczeństwem informacji,
samodzielności i konsekwencja w działaniu,
znajomości MS Office,

dokonywanie analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych,
prowadzenie systematycznych audytów ochrony danych osobowych oraz
opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zaleceniami,
zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
ciągłe dostosowywanie Uczelni do nowych wytycznych dot. RODO,
informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na
nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów,
monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw
członkowskich oraz polityki administratora lub procesora,
udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i
skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających
zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez
administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o
identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod katem źródła,
charakteru, prawdopodobieństwu i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki
pozwalające zminimalizować to ryzyko,
udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich
wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania
zobowiązany jest do przeprowadzania oceny skutków planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych,
prowadzenie szkoleń, budowa świadomości i wiedzy pracowników w zakresie
ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Oferujemy:


Umowę o pracę.

4.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:




5.

CV oraz list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzurą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę
Częstochowską z siedzibą w Częstochowie przy ul. Generała Jana Henryka
Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa , dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich
danych oraz ich poprawiania.
Jeśli kandydat chce brać udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
proszony jest o dopisanie następującej klauzuli: „Ponadto, wyrażam dobrowolnie
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Częstochowską, ul. Dąbrowskiego
69, 42-201 Częstochowa, również w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych”.

Termin składania ofert: od 30.04.2018 r. do 07.05.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne, można składać pocztą lub bezpośrednio w Politechnice
Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, w pokoju nr 11 z dopiskiem
„Oferta pracy na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych (RODO) ”.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi wymagania
formalne.

