
Miejska Biblioteka Publiczna
 im. H. Łopacińskiego w Lublinie

poszukuje pracownika do American Corner

Nasze oczekiwania:
• wykształcenie wyższe,
• doskonała znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie w tworzeniu programów i/lub zarządzaniu wydarzeniami,
• umiejętność budowania sieci trwałych kontaktów z lokalnymi partnerami, między innymi: 

uczelniami i szkołami średnimi, instytucjami kultury, mediami, grupami zawodowymi oraz 
instytucjami pozarządowymi,

• umiejętność rozwijania i utrzymywania relacji z potencjalnymi prezenterami (speakerami) 
i różnorodną publicznością,

• umiejętności i wysoki poziom pracy dzięki technologiom i platformom, w tym Microsoft 
Office, Google Suite, Facebook, Instagram, Zoom (lub inne platformy przesyłania 
strumieniowego),

• proaktywna osobowość,
• kreatywność,
• umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę,
• możliwość realizacji własnych pomysłów,
• udział w szkoleniach i konferencjach,
• możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie
do 31 października 2020 r. na adres  Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin lub mbp@mbp.lublin.pl z zaznaczeniem w temacie: rekrutacja.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeżeli  chciał(a)by Pani/Pan  brać  udział  również  w przyszłych  rekrutacjach  prowadzonych  przez  MBP,  prosimy o
zamieszczenie  w  aplikacji  następującej klauzuli:   „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie,  przez  Miejską  Bibliotekę
Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, moich danych
osobowych  zawartych  w  dokumentach  aplikacyjnych  dla  potrzeb  prowadzenia  przyszłych rekrutacji,  zgodnie  z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.” 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, choć konieczne w celu uwzględnienia aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dalej jako: MBP). 
MBP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@mbp.lublin.pl
lub pisemnie na adres Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-
007 Lublin. 

mailto:iod@mbp.lublin.pl


Podane  przez  Panią/Pana  w dokumentach  aplikacyjnych  dane  osobowe  będą  wykorzystywane  wyłącznie  w  celu
prowadzenia  niniejszej  rekrutacji.  MBP  przechowuje  Pani/Pana  dane  jedynie  przez  okres  niezbędny  
do  prowadzenia  rekrutacji,  po  jej  zakończeniu  zostaną  one  usunięte,  chyba  że  wyrazi  Pani/Pan  zgodę  
na wykorzystanie danych na potrzeby przyszłej rekrutacji – w takim wypadku MBP będzie przetwarzać Pani/Pana dane
do  czasu  zakończenia  prowadzonej  rekrutacji  oraz  po  jej  zakończeniu  przez  okres  12  miesięcy  po  zakończeniu
bieżącego procesu rekrutacyjnego. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych jest obowiązkiem
ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w pozostałym zakresie zaś są
one wymogiem umownym, co oznacza, że ich podanie jest konieczne, by procesować Pani/Pana aplikację.  Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy wyżej wskazane jest zawsze dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MBP na podstawie:

 imię (imiona) i nazwisko

 data urodzenia

 dane kontaktowe

Art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych,  dalej jako:  RODO) w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej jako: KP)

 wykształcenie

 kwalifikacje zawodowe

 przebieg  dotychczasowe-
go zatrudnienia

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizujemy działania dążące do zawarcia umowy na żą-
danie kandydata. Zgodnie z KP podania tych danych żądamy tylko jeżeli jest to nie-
zbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
na które Pani/Pan aplikuje)

 dane dotyczące  dodatko-
wych  uprawnień,  umie-
jętności i zainteresowań

Art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO  (dane  te  możemy przetwarzać  jedynie  na  podstawie
Pani/Pana zgody. Brak wyrażenia zgody oraz podania tych danych nie stanowi prze-
szkody w procedowaniu Pani/Pana aplikacji. Zgoda wyrażana jest poprzez wyraźne
działanie potwierdzające  w postaci  podania w dokumentach aplikacyjnych danych
wykraczających poza zakres wskazany w przepisach powszechnie obowiązujących)

Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej MBP może przetwarzać również do celów przyszłych rekrutacji.
W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MBP jest art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO (w celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji potrzebujemy Pani/Pana
zgody). Brak wyrażenia zgody nie stanowi przeszkody w procedowaniu Pani/Pana aplikacji w prowadzonej rekrutacji. 
Ma  Pani/Pan  prawo  do  przetwarzanych  przez  nas  danych  osobowych,  które  Pani/Pana  dotyczą,  ich  zmiany,
sprostowania,  usunięcia,  wniesienia  żądania  o  zaprzestanie  lub ograniczenie  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia
danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania  oraz  prawo  do  złożenia  skargi  do  organu  nadzorczego
monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, którym od 25 maja 2018 r. jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do wycofania  wyrażonych zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie
miało wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 


