ZARZĄDZENIE Nr 10 /2019
STAROSTY ŻARSKIEGO
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie: określenia imiennego składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko naczelnika wydziału inwestycji i gospodarki nieruchomościami w
Starostwie Powiatowym w Żarach.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
samorządowych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1260 ze zm.) oraz §
do Zarządzenia Nr 18/2017 Starosty Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2017
wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Powiatowym w Żarach” zarządza się co następuje:

pracownikach
8 Załącznika
r. w sprawie
w Starostwie

§ 1. W celu przeprowadzenia naboru na stanowisko naczelnika wydziału inwestycji i
gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Żarach, wyznaczam do komisji
rekrutacyjnej następujące osoby:
1) Józef Radzion
2) Małgorzata Issel
3) Agnieszka Domaradzka
4) Eliza Siemianowska
5) Lucyna Czahajda

- Przewodniczący Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji

§ 2. Komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą o pracownikach
samorządowych oraz Zarządzeniem Nr 18/2017 Starosty Żarskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie
Powiatowym w Żarach”.
§ 3. Upoważniam członków Komisji do przetwarzania danych osobowych w związku z
pracami prowadzonymi przez Komisję w zakresie wynikającym z realizacji obowiązków
członka Komisji.
§ 4. Polecam członkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw
osób których dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: poufności.
rzetelności, przejrzystości, w minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu
przetwarzania i jedynie przez okres niezbędny do jego osiągnięcia zabezpieczanie danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby
nieuprawnione, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 5. Upoważnienia członkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich
obowiązków podczas jej posiedzenia.
§ 6. Zobowiązuję członków Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia również po
zakończeniu jej prac.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Żarski /- / Józef Radzion

Sporządziła: Lucyna Czahajda

