
 
 

 

       Kobierzyce, 29.06.2021r. 

 

Poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko: 

Pracownik zaplecza sportowego 

 

Okres zatrudnienia - umowa na zastępstwo na czas  usprawiedliwionej nieobecności pracownika. 

Zakres obowiązków: 

 wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem estetyki oraz czystości terenów 
sportowych, 

 odnawianie i konserwacja urządzeń na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej, na placach zabaw                    
i pozostałych obiektach oraz boiskach administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (teren 
Gminy Kobierzyce), 

 koszenie trawników, 
 zamiatanie placu, odśnieżanie, utrzymywanie w czystości nawierzchni placu, chodnika przylegającego do 

posesji obiektów, 
 zabezpieczenie nawierzchni przed wynikami opadów atmosferycznych (posypywanie piaskiem, solą), 
 wykonywanie prac związanych z konserwacją i dbałością o powierzony sprzęt narzędzia pracy w tym 

czyszczenie sprzętu, odstawianie na miejsce, zgłaszanie awarii lub uszkodzenia sprzętu i narzędzi 
kierownikowi, 

 przygotowanie i obsługa imprez sportowych, 
 kierowanie pojazdem do 3,5 tony. 

Wymagania: 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 
 sumienność w wykonywaniu obowiązków 
 dyspozycyjność 
 prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny) 

Oferujemy: 

 możliwość rozwoju i zdobycia nowego doświadczenia 
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 satysfakcjonujące wynagrodzenie  

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV do dnia 13.07.2021 r. na adres Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 
Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem „Kadry”. CV powinno zawierać poniższą klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).                                                                                   
  

 
 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) 

ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce      tel.: 71 715 12 00   email: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl       www.sport-kobierzyce.pl  



Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce tel.: 71 715 12 00  
e-mail: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl,  informuje, że jest administratorem Pana/Pani 
danych osobowych. 
 

 Inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan/Pani Paweł 
Wickiewicz e mail : iod@sport-kobierzyce.pl  

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a. rekrutacji pracowników na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi lub na zastępstwo, 

rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy; 
b. archiwizacji dokumentacji. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są: 

c. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz 
z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

d. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), 
którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych 
osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w 
ogłoszeniu oraz procedurze rekrutacji. 

e. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe 
dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach 
umieszczonych w dokumentacji rekrutacji, podstawą przetwarzania jest udzielona przez 
Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a 
rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy). 

Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być 
podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania, a także nie może powodować wobec Pani/Pana 
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej 
odmowę zatrudnienia. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 
osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub 
kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji. 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres 
do 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu 
wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą). 

W przypadku zatrudnienia dokumentacja z rekrutacji zostanie włączona do Pani/Pana akt 
pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa. 

Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach 
związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń. 

Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w 
szczególności protokoły z rekrutacji), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od 
momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze 
względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu 
przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu 
przechowywaniu w Archiwum Państwowym. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 



przetwarzania (w zakresie objętym prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym 
momencie, wysyłając email nad adres iod@sport-kobierzyce.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w 
wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 
 

 


