
ul. Daniłowicza 12,                                                                                                                            
32-020 Wieliczka                                                                                       
tel./fax. (0 12) 288-02-20                                                                     
e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl 
NIP: 683-17-84-220     

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 

OGŁOSZENIE 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje 
INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH. 

 
Wymagania: 
 Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze 
 Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO– ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) 
 Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną 

danych osobowych 
 Dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych 
 Mile widziane ukończone kursy/szkolenia dotyczące rodo/ abi 
 Zdolność do pracy z dokumentacją i zapisami prawnymi 
 Dokładność i terminowość 
 Mocne umiejętności przywódcze 
 Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, samodzielnego wypracowywania 

rozwiązań 
 

Zadania na stanowisku: 
 Prowadzenie procesu dostosowania do wymogów RODO 
 Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych                      

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 
 Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 
 Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych 
 Bieżąca współpraca ze wszystkimi działami spółek w zakresie ochrony danych 

osobowych 
 Współtworzenie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych 

osobowych, w tym procedur i innych dokumentów regulacyjnych oraz praktyczne 
wdrażanie tej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

 Projektowanie oraz opiniowanie umów handlowych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych 

 Współpraca przy audytach wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych 
osobowych z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa 

 Udział w projektach z zakresu bezpieczeństwa 
 Reprezentowanie PCPR w kontaktach z organami, urzędami, klientami oraz innymi 

podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję w obszarze danych osobowych 
 Prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych 
 Konsultacje zagadnień i opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony 

danych osobowych 
  
Oferujemy: 
 Pracę na umowę zlecenia na okres od 01.04.2018-31.12.2018 
 Szeroki i rozwojowy zakres działań 
 Dużą samodzielność pracy 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji                                            
klikając w przycisk aplikowania. 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.) 


