Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zatrudni pracownika na stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych
Opis stanowiska:











zapewnienie zgodności planowanych procesów i rozwiązań organizacyjnych z wymogami RODO
analiza ryzyka zgodnie z wymaganiami RODO
opiniowanie umów, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami
ochrony danych osobowych
nadzorowanie rozwoju i aktualizacja dokumentacji wymaganej przez przepisy ochrony danych osobowych
budowanie świadomości zakładu w zakresie przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz prowadzenie szkoleń
obsługa procesów zgłaszania naruszeń ochrony danych oraz prowadzenie ich rejestru
uczestnictwo w procesie realizacji praw podmiotów danych
współpraca ze wszystkimi działami zakładu w zakresie ochrony danych osobowych oraz udzielanie
rekomendacji w tym zakresie
przeprowadzanie postępowań wyjaśniających związanych z korespondencją z organem nadzoru
sporządzanie raportów na potrzeby przełożonych

Wymagania:




wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze)
co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
zaangażowanie, odpowiedzialność i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Mile widziane:







studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych
wiedza z zakresu technicznego środków zabezpieczenia danych osobowych
umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych
znajomość języka angielskiego
certyfikat poświadczający wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych
doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych

Oferujemy:




ciekawą, ambitną i stabilną pracę w jednostce sektora finansów publicznych
możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 1/4 etatu

Aplikację prosimy składać elektronicznie wysyłając ją na adres email – praca.IOD@lpr.com.pl
Powinna ona zawierać życiorys kandydata oraz krótki list motywacyjny.
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie
przy ul. Księżycowej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy Kodeks pracy z dnia 26
czerwca 1974 r. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne. Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej
LPR pod adresem https://www.lpr.com.pl/pl/rodo

