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Ogłoszenie
o konkursie na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Na podstawie ar1, 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
(tj, Dz.U. zż018 r,, poz.577) orazrozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia
2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy
w sądzie i prokuraturze (tj, Dz.U. z 2014 roku, poz. 400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu
Podlaskim ogłaszakonkurs nastażurzędniczy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Oznaczęnie konkursu: Adm. 111-2lż022

Ilość wolnych stanowisk: jedno, w pełnym wymiarze czasu pracy (docelowo: Yz etafu stanowisko
archiwisĘ, Yz etatu stanowisko sekretarza sądowego),

Zakres zadań wykbnt'wanych na stanowisku pracy:
r protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądu,
. rłrysyłanie wezwań i zawiadomień do stron postępowania sądowego oraz odpisów

orzeQzeń,
. wprowadzanie danych do systemu,
o wykonywanie zarządzeń sędziego wydawanych w sprawach,
o wykonywanie czynności biurowych związanych z prowadzeniem akt sądowych.
o współpraca z komórkami organizacyjnymi sądu w zakresie przygotowywania

dokumentacj i przekazywan ej do arch iwum zakładowe go,
o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie jej do zniszczenia,
o przygotowlłvanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum

państwowego.

Wymagania niezbędne dla kandydatów ubiegających się o stanowisko:
o wyksżałcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
r pełna zdolność do czynności prawnych,
. nieposzlakowanaopinia,
o niekaralnośó za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
. przeciwko kandydatowi nie może byó prowadzone postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
r stan zdrowia porwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane) :

. znajomośó techniki pracy biurowej, w szczególności umiejętność posługiwania się
sprzętem komputerowym, znajomośó edlora tekstowego Word lub OpenOffice, arkusza
kalkulacyjnego MS Excel,

o umiejętność biegłego pisania na komputerze,
. umiejętnośó sprawnej organizacji pracy,
. komunikatywnośó, rzętelnośó, odpowiedzialnośó,
. odpornośó na stres,
o umiejętność pracy w zespole,
. doświadczenie w pracy biurowej,
. doświadczenie zawodowe w pracy w archiwum,
. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.



Wymagane dokumenĘ:
. własnoręcznie podpisany list motywacyjny o przyjęcie na staż ze wskazaniem oznaczenia

konkursu,
o własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy, zgodnie z załącznikiem nr 1,

r oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
zgodnie zzŃącznikiem nr 2.

r kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
o oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
r oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
o oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

(wzór oświadczeń załąc;łnik nr 3).

Dokumenty aplikacyjne na|eży składaó w terminie do 23 czerwca 2022 roku bezpośrednio
w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 5,21-300 Radzyń Podlaskim lub drogą pocztową na adres sądu z zaznaczeniem
na kopercie: Konkurs Adm. 111-2120ż2 (za datę złożenia oferty uważa się datę stempla
pocztowego).
Dokumenty ńożonę po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewid;.rvany termin zatrudnięnia - lipiec ż022 r.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:
. etap I - weryfikacjazłożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów

formalnych przystąpienia do konkursu,
. etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
. etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich
przeprowadzenia będą dostępne na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim:
włvw.radryn.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu - nie później niż 7 dni przed
terminem r ozpoczęcia kolejnego etapu.

Po zakończeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, Komisja moze wyłonić listę rezerwową
kandydatów na wypadek zaistnienia mozliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji
kandydata.
Lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 rniesięcy
od przeprow adzenia ostatniego konkursu.

Kandydaci, ktorzy nie zostali zakwalifikowani do zatrudnienia oraz niewpisani na listę rezerwową
mogą odebraó dokumenty aplikacyjnę w terminie miesiąca od zakończeniu procedury konkursowej
w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu - pokój nr 136. Po tym terminie dokumenty zostaną
komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje doĘczące konkursu można uzyskać telefonicznie w Oddziale
Administracyjnym tut, Sądu - tel. 83 313-30-15.

Radzyń Podlaski, dnia 14 maja2OŻż r.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do zatrudnienia

Realizując obowiązek wynikający z aft. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z- przetwarzaniem danych
osobowYch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95l46lwE 1ogotne
rozporządzenię o ochronie danych), dalej RODO, informuję, ze:

l. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Państwa danych przętwarzallych w procesie rekrutacji jest Dyrektor Sądu
Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń
Podlaski.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z
Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@radzyn.sr.gov.pl

3, Ce| i podstawa prawna przetwarzania danych:
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenię procesu rekrutacji, a po jego
zakończeniu, za zgodą kandydata, dane mogą zostać wykorzystane do sporządzenia listy rezerwowej
kandydatów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. l lit. c) RoDo, tzn,
przetwarzanie na potrzeby przeprowadzęnia procesu rekrutacji jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorzę oraz art, 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. przętwarzanię na
potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatów odbywa się na podstawie zgody osób, których dane
dotyczą,

4. Okres przechowywania danych:
Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej
przętwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużej niż rok. Dokumentacja
Pozostałych kandydatów przętwarzanajest do dniazakończenia procesu rekrutacyjnego.
Po okresie przechowywania dokumentacji w sądzie jest ona brakowana lub archiwizowana zgodnie z
instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora orazustawą o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać jedynie organy lub podmioty upoważnione na podstawie
odrębnych przepisów, a takżę podmioty, którę na podstawie zawartych przez administratora umów,
świ adczą usłu gi związa ne z pr zetw ar zaniem danych osobowych,

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożęnia wniosku o:

* dostęp do danych,
sprostowanie (poprawienie) danych,
usunięcie danych,

- ograniczenie przetwarzania,

- przeniesieniedanych,
* sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane doĘczą, mają Państwo
Prawo do cofilięcia zgody w dowolnym momencie, bez wp§rvu na zgodność
Z prawem przetwarzanla, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofirięciem.
Osoba, której dane doĘczą ma prawo wnięsienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w tych prąpadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

'7. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Dane nię będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
zwyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

8. Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przezPaństwa danych osobowych w zakręsie wynikającym z art.22| § 1 Kodeksu pracy oraz
informacji o karalności jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekutacyjnym. Podanie przez
Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator nię
będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych
osobowych.


