
    Wadowice, dnia 3.09.2021 r. 

 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach poszukuje pracownika na stanowisko 

podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami  
 

 Starostwo Powiatowe w Wadowicach zatrudni w ramach umowy  o pracę na zastępstwo 

pracownika na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 

 

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów: 

1. wykształcenie wyższe na kierunku geodezja i kartografia,  

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4. nieposzlakowana opinia. 

   
II. Zakres: 

1. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów, prowadzenie 

Rejestru Cen Nieruchomości, udzielanie pisemnych wyjaśnień i informacji w oparciu o dane objęte 

operatem ewidencji gruntów i budynków, lub  

2.Obsługa stron – wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń, informacji oraz udostępnianie 

dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

   

     III. Warunki zatrudnienia: 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.  

2. Umowa o pracę na czas określony obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

pracownika.  

3. Praca wymagająca znajomości ustaw i rozporządzeń: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 

2021 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 

lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu 

wydawania licencji, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia  

2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Ustawa z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz  Ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny.  

 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny. 

2) Życiorys zawierający następujące dane: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) dane kontaktowe, 

d) wykształcenie, 

e) kwalifikacje zawodowe, 

f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Wadowicach przy ul. Batorego 2  

(pok. 012, na parterze). 

 

 

 

 

 



 

V. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów 

W związku z realizacją wymagań 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; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy 

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email iod@powiat.wadowice.pl 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 22
1
 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania danych  na podstawie 

wyrażonej zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu 

rekrutacji, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem terminów archiwizacji określonych przez 

ustawy kompetencyjne. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO; 

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 

RODO; 

e) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO. 

8. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, 

ul. Stawki 2). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, jednak ich niepodanie może skutkować nieuwzględnieniem złożonej aplikacji 

i uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


