Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie,
specjalistyczna placówka onkologiczna, poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:
Inspektor Ochrony Danych
Miejsce pracy: Kraków
Wymagania:
•Preferowane wykształcenie wyższe (prawnicze, ochrona danych osobowych, zarządzanie
bezpieczeństwem informacji, inne techniczne),
• Studia podyplomowe na kierunku: wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa
Informacji/Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Bezpieczeństwo Informacji będą
dodatkowym atutem,
•Bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie danych osobowych (RODO),
•Min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku, na którym realizowane były zadania
związane z ochroną danych osobowych,
•Znajomość tematyki ochrony danych w sektorze medycznym,
•Znajomość kwestii związanych z bezpieczeństwem IT,
•Znajomość narzędzi IT – pakiet MS Office,
•Ukończenie kursu Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych i
innych z zakresu ochrony danych osobowych oraz znajomość języka angielskiego będą
dodatkowym atutem.
Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:
1.Realizacja zadań w zakresie zapewniania zgodności działań Centrum Onkologii-Instytutu z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (krajowymi i europejskimi), obejmująca
w szczególności:
•weryfikację i dostosowywanie wewnętrznych procedur i regulacji do wymogów
wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych,
•uczestniczenie w ocenie ryzyka i ocenianie skutków dla ochrony danych osobowych w
odniesieniu do operacji przetwarzania danych realizowanych w Instytucie,
•opiniowanie umów w zakresie powierzenia danych osobowych,
•prowadzenie wymaganej dokumentacji,
•przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
2.Bieżące dostosowywanie Centrum Onkologii-Instytutu do nowych wytycznych,
rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych,
3.Wsparcie merytoryczne wszystkich komórek organizacyjnych w realizowanych przez nie
procesach związanych z danymi osobowymi.
Oferujemy:
•stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
•pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) do dnia 15 sierpnia 2018 r., w
wersji elektronicznej na adres e-mail: z5cook@cyfronet.pl wpisując w temacie maila:
„PRACA/IOD/2018”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie (31-115), ul. Garncarska 11, adres
do korespondencji: Kraków (31-115), ul. Garncarska 11.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii
Skłodowskiej Curie w Krakowie (31-115), ul. Garncarska 11 został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 12 634-84-89.

