DYREKTORA PARKU NARODOWEGO
Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
(sygn: K/PN/1/19)

posiadanie obywatelstwa polskiego;
posiadanie wiedzy
oraz wiedzy
funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego;
pracy na stanowisku kierowniczym;
z
ne

cji;
w parkach narodowych.
Wigierskim Parkiem Narodowym;
reprezentowanie Wigierskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
roczenia z zakresu ochrony przyrody;

narodowego.

list motywacyjny;
dowej, w tym o zakresie

bowe;

Informacje o metodach i technikach naboru:

test wiedzy;
narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania
rozmowa kwalifikacyjna.

Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
26 lutego 2019 r.
zachowaniu terminu decyduje data
Departament Ochrony Przyrody,
ul. Wawelska 52/54, 00referencyjnym K/PN/1/19.

78a

Inne informacje
- adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu;
rowadzenia
drugiego etapu naboru;
36 92 479;
komisyjnie zniszczone.
Informacje

etwarzania danych osobowych k
na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego

Administrator
Wawelska 52/54, 00-922
Inspektor ochrony danych
-mail:
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.
Wy

1

dyrektora parku narodowego [2]) jest dobrowolne, jednak

naborze.

przetwarzanie.
Cel i podstawy przetwarzania
przetwarzane w celu przeprowadzenia
naboru [3], natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody [4
dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Twoje dane oso
a) przez okres realizacji naboru,
od dnia
b)
c)

(dotyczy
).

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoi

1
2

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kod

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu

Art. 8c u
i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego
3
Art. 6 ust. 1 lit. b
rlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
z przetwarzaniem danych osobowych i
danych) (dalej: RODO);
4
Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

r. w sprawie organizacji
ochronie

Masz prawo do:
a)
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d)
u Ochrony Danych Osobowych,
e)
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

