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Burmistrz Miasta Sochaczewa
oglasza nab6r na stanowisko
pelnomocnika ds. ochrony

informacji niejawnych
i ochrony danych osobowych

w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie
l.Wymiar etatu: %

2.Liczba stanowisk pracy: I
3. Wymagania w stosunku do kandydat6w:

3.1. Wymagania niezbgdne pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i ochrony danych
osobowych :

a. wyksztalceni e i :qyzsze,
b. doSwiadczenie zawodowe: (wyksaalcenie Wzsze - 5 lat doSwiadczenia zawodowego, w tym

minimum 2lata. na stanowisku kierowniczym ),
c. obywatelstwo polskie,
d. wazne odpowiednie po6wiadczenie bezpieczeristwa wydane przez ABW albo SKW, atak2e przezbyly

Urzqd Ochrony Paristwa lub byle Woj skowe Slu2by Informacyjne,
e. za6wiadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW

albo SKW,
f. pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
g. niekaralnodi za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe,
h. stan zdrowia pozwalaj4cy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku,
i. posiadanie niezbgdnej wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych :

-znajomoSi ustawy o ochronie informacji niejawnych i akt6w wykonawczych tej ustawy,
- znajomoSi ustawy o ochronie danych osobowych i akt6w wykonawczych tej ustawy,
- maj omoSd ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego.

3.2. Wymagania dodatkowe :

a. znajomoSe przepis6w w zakresie funkcjonowania samorz4du gminnego,
b. dodwiadczenie zawodowe w pracy z dokumentami niejawnymi oraz w zakesie danych osobowych,

w tym w pelnieniu funkcji pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i ochrony danych
osobowych oraz Administratora Bezpieczefstwa Informacji.

c. umiejgtnoSi sprawnej organizacji pracy.

d. umiejgtnoSd pracy w zespole,

e. umiejgtnoSd analizy problemu i poprawnego wyci4gania wniosk6w,

f. samodzielnoSi i keatywno66,

g. biegla znajomoS6 obslugi komputera.

4, Zakres wykonywanych zadari na stanowisku pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
obejmuje w szczeg6lno5ci :

a. zapewnienie ochrony informacj i niejawnych,
b. zapewnienie ochrony system6w teleinformatycznych, w kt6rych s4 przetwarzane informacje niejawne,
c. zatz4dzanie ryzykiem bezpieczeistwa informacj i niejawnych, w szczeg6lnoSci szacowanie ryzyka,
d. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepis6w o ochronie tych informacji,



w szczeg6lnosci okesowa kontrola ewidencji, material6w i obiegu dokument6w,

e. opracJwanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych wjednostce organizacyj nej,

w tym w razie wprowadzenia, stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie j ego tealizacji,
f. prowadzenie szkoleri w zakesie ochrony informacji niejawnych,
g. prowadzenie zwyklych postgpowari sprawdzaj4cych oraz kontrolnych postgpowari sprawdzaj4cych'

5. Zadania w zakresie ochrony danych osobowych:

pelnienie funkcji Administratora Bezpieczefstwa Informacji, zapewnienie przestrzegania

przepis6w dotyczqcych gromadzenia, przetwarzania i udostgpniania danych osobowych,

w szczeg6lno5ci poprzez I

a. sprawdzanie zgodnoSci przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych

oiobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdari dla administratora danych,

b. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisuj4cej spos6b przetwarzania danych

osobowych oraz Srodki techniczne i organizacyjne zapewniaj4ce ochronq danych osobowych

odpowiednie do zagrohen oraz kategorii danych objqtych ochron4,

c. zaiezpieczenie danych osobowych przed udostgpnieniem osobom nieupowaZnionym, zabraniem

przez osobg nieuprawnionq, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian4, utratq,

uszkodzeniem lub zniszczeniem,
d. zapewnianie zapoznania os6b upowa:Znionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami

o ochronie danych osobowYch,
e. nadz6r rELd frzycznym zabezpieczeniem pomieszczeri, w kt6rym dane sq przetwarzane

oraz kontrol4 przebywaj4cych w nich os6b,

f. nadz6r nad ob iigiem oraz przechowywaniem dokument6w zawieraj 4cych dane_ osobowe,

g. monitorowani etrzialania zabezpieczeh wdro2onych w celu ochrony danych osobowych w systemach

informatycznych,
h. przygotowanie upowaZnieri dla uirytkownik6w do przetwarzania danych osobowych,

i. prowidzenie ewidencji wynikaj4cych z przepis6w prawa, w kt6rych przetwarzane s4 dane osobowe,
-w 

tym prowadzenie rejestru upowaznieri pracownik6w w zakesie danych osobowych,
j. opracowanie projekt6w wewn gtrznych z zakresu ochrony danych osobowych,

k.wdrazanie roiwiTari systemowych w zakresie ochrony danych osobowych'

6. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzgdu, przewzr2nie siedz4ca z ptzewag| wysilku

umyslowego, przy monitorze ekanowym powyzej 4 godzin na dobg, dostgp do budynku oraz toalet

Jorlo.o*uiy ao potrzeb os6b niepelnosprawnych, brak oznaczei dla niewidomych, brak specjalistycznych

urz4dzeri umoZliwiajqcych pracg osobom niewidomym, niedoslysz4cym i gtuchoniemym'

7. Wskainik zatrudnienia niepelnosprawnych:

W miesiqcu poprzedzil4cym datg upublicznienia ogloszenia wskaznik _ 
zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych w Urzgdzie Mi".jrki. w Sochaczewie, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji

zawodowe.l i spolecmej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych wynosil co najmniej 6%.

8. Wymagane dokumentY:

- List moty.wacyjny wraz z uwzglgdnieniem wymagan dodatkowych na w/w stanowisku;

- Zyciorys zawodowy - curriculum vitae;

- Kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i sta:Z pracy;

- Oswiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych;

- Oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych;



- Oswiadczenie, i2 kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo

Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;

- Oswiadczenie o stanie zdrowia umoZliwiajqcym wykonywanie obowi4zk6w na wskazanym

stanowisku;

- Oswiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

- Kserokopie zaiwiadczefi o ukoriczonych kursach lub szkoleniach;

- Inne, kt6re kandydat uwaza za istotne wjego przyszlej pracy.

Oferty nalezy kierowai poczt4 na adres: Urzqd Miej ski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16,

96-500 Sochaczew, lub skladai w Biurze Obslugi Klienta na parterze w godzinach pracy Urzgdu
tj. 800 - 1600 do dnia 23.01.2017 r: w zakleionvch kopertach z dooiskiem:

Nab6r na pelnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych

i ochrony danych osobowych
w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie wwwsochaczew.pl/bio oraz na tablicy
ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie.


