
 
         

 

p.o. Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 

ogłasza nabór na stanowisko - pracownik zaplecza sportowego  

 
Termin składania dokumentów: 18.02.2021 r.  

 

  
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  
 

1. Utrzymanie w czystości i porządku na terenie obiektów administrowanych przez DOSiR, przy 

wykorzystaniu właściwego sprzętu. 

2. Bieżąca konserwacja wskazanych urządzeń. 

3. Bieżące prace konserwacyjno-naprawcze oraz malarskie na terenie obiektów. 

4. Udział w przygotowaniu obiektów do zajęć i zawodów sportowych (zakładanie siatek, 

przygotowanie koszów itp. tj. w zależności od dyscypliny sportu). 

5. Przestrzeganie obowiązujących w DOSiR regulaminów. 

 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Miejsce pracy:   boiska sportowe ORLIK (Praga Północ) oraz hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19, termin 

zatrudnienia:  marzec 2021, umowa o pracę, zmianowy system czasu pracy wg harmonogramu. 

 
Wymagania niezbędne: 

 Wykształcenie minimum zawodowe. 

 Staż pracy 5 lat. 

 Umiejętność pracy w zespole, samodzielność. 

 umiejętność organizowania i planowania pracy; dyspozycyjność 

 zaangażowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  

 list motywacyjny  

 kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, 
zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  

 odręcznie podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 

 odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych. 

 odręcznie podpisana klauzula informacyjna dołączona do ogłoszenia. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia 
osobiście lub za pośrednictwem poczty do: 
Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa,  
(  sekretariat na  I piętrze) w terminie do dnia 18.02.2021 z dopiskiem na kopercie: ”Nabór na stanowisko 
pracownika zaplecza sportowego” 
 
Aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie 
zniszczone. 
 



Klauzula informacyjna dla kandydata 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu  

i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, mający swoją siedzibę przy ul. Kawęczyńskiej 44, 03-

770 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 

email: ochrona.danych@dosir.waw.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz w 

celu oceny Pana/i kwalifikacji zawodowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest: 

• przepis prawa (art. 22¹ Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych – imię i nazwisko, data 

urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia, 

• Pana/i zgoda, w przypadku przekazywania danych innych niż wyżej wskazane, 

• Pana/i zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji pracownicy.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania procesu rekrutacyjnego,  

a następnie zostaną usunięte, z wyjątkiem sytuacji, kiedy została wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w 

określonych prawem sytuacjach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; W celu skorzystania  

z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony 

danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Administrator będzie 

przetwarzał Pani/Pana dane z naruszeniem prawa; adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych 

osobowych, dokumenty aplikacyjne nie zostaną uwzględnione w procesie rekrutacyjnym.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych 
oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez ww. Administratora w celu udziału 
w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DOSiR. Może Pani/Pan wycofać zgodę w 
każdym momencie poprzez email ochrona.danych@dosir.waw.pl  
 

……………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis kandydata 

 

mailto:ochrona.danych@dosir.waw.pl
mailto:ochrona.danych@dosir.waw.pl

