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OFERTA PRACY 
 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Kluczowe obowiązki: 

 

 realizacja projektu w zakresie dostosowania KCRiO do wymogów RODO, w tym 

aktualizacja i wprowadzenie zmian do polityk ochrony danych funkcjonujących                              

w ramach KCRiO; 

 opiniowanie umów, porozumień oraz innych materiałów czy dokumentów w tym 

procedur w zakresie aspektów ochrony danych osobowych, 

 nadzorowanie i monitorowanie działań KCRiO w zakresie przestrzegania ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

 opiniowanie planowanych rozwiązań organizacyjnych w aspekcie ochrony danych 

osobowych 

 opracowanie strategii ochrony danych osobowych 

 kontrolę działalności KCRiO pod kątem ryzyka ochrony danych osobowych, 

prowadzenie audytów w tym zakresie 

 prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych 

 prowadzenie rejestru czynności przetwarzania  

 nadzorowanie, opracowanie i aktualizowanie, jak również zapewnienie prowadzenia 

na bieżąco dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych; 

 szkolenia personelu  

 informowanie o obowiązkach spoczywających na administratorze i pracownikach                   

w zakresie przetwarzania danych i doradzanie im w tym zakresie; 

 sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie 

danych osobowych oraz przeprowadzanie w tym zakresie audytów; 

 

 Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe 

 znajomości prawa w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach służby 

zdrowia  

 doświadczenia w pracy nad ochroną danych osobowych (min. 2 lata) 

 ogólnej wiedzy o systemach informatycznych 

 doświadczenia w implementacji/nadzorze normy ISO 27001 

 



Warunki pracy: 

 

 do uzgodnienia 

 

Oferujemy: 

 

 umowa cywilno- prawna 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.  

 
 
 

Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny)  prosimy przesłać na adres  

 e-mail: office@kcr.pl   w temacie wiadomości pisząc: 

 „ rekrutacja- inspektor ochrony danych osobowych w terminie do 25.05.2018 r._ 

 Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę:” Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. 

o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity : Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 


