
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

SPECJALISTA W ODDZIALE W KOSZALINIE 

 
Oczekiwania wobec kandydatów: 

 wykształcenie wyższe rolnicze (kierunek: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, 

ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub podyplomowych 

obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w liczbie co najmniej 60 punktów Europejskiego 

Systemu Transferu Punktów) 

 znajomość przepisów dotyczących wsparcia rolnictwa z udziałem środków UE 

 znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o rolnictwie ekologicznym, ustawy 

o ochronie przyrody 

 obsługa komputera - znajomość pakietu Microsoft Office (arkusz kalkulacyjny Excel)   

 organizacja własnej pracy, umiejętność pracy w zespole 

 umiejętność przyswajania nowych dziedzin wiedzy 

 rzetelność, komunikatywność 

 dobra znajomość języka angielskiego 

 prawo jazdy kat. B 

 

Zakres obowiązków: 

 prowadzenie doradztwa w zakresie upowszechniania i przekształcania gospodarstw na 

produkcję metodami ekologicznymi  

 upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska 

 propagowanie stosowania ekologicznych metod produkcji i przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich 

w zakresie ekologii i ochrony środowiska 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
 

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3.490 zł brutto 
 

Inne informacje: do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. 
 

Składanie dokumentów: 

 cv wraz z listem motywacyjnym 

 oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (zamieszczone poniżej) 

Powyższe dokumenty należy przesłać w terminie do 26 lutego 2023 r. na adres e-mail: 

kadry.barzkowice@home.pl lub drogą listowną: ZODR w Barzkowicach, Barzkowice 2, 73-134 

Barzkowice z dopiskiem „Kadry”. Telefon kontaktowy: 91/ 479 40 39. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania formalne. O terminie 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów poinformujemy telefonicznie. 

Aplikacje kandydatów niespełniających wymagań formalnych i kandydatów niewyłonionych zostaną 

zniszczone po 90 dniach od zakończenia naboru. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zamieszczoną na stronie ZODR w Barzkowicach klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w ZODR 

w Barzkowicach oraz informacją, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 

przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (tzw. RODO). 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych do celów prowadzonej przez ZODR w Barzkowicach rekrutacji na 

stanowisko – specjalista w Oddziale w Koszalinie. 

         ....................................................... 
          data i czytelny podpis 

mailto:kadry.barzkowice@home.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W ZODR W BARZKOWICACH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy 
iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 
73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail: barzkowice@home.pl. 
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest pani Szyrlina Sobolewska: e-mail: iod@zodr.pl; tel. 91 479 40 23. 
3. Cele przetwarzania: ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy w ZODR w Barzkowicach na 
określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby/osób do zatrudnienia w ZODR. 
4. Podstawa prawna przetwarzania 
1) Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO oraz art. 221 § 1 kodeksu pracy 
w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 
wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
2) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w jej treści, jeżeli przekazano ZODR dane inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką 
osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  
3) Uzasadniony interes ZODR w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów 
kwalifikacyjnych. W ramach rekrutacji przeprowadzamy testy kwalifikacyjne dotyczące znajomości przepisów prawa oraz 
umiejętności. Takie testy mają na celu sprawdzić czy kandydat posiada umiejętności potrzebne do pracy na danym 
stanowisku, na które aplikuje.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po 
tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane 
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w ZODR.  
6. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone 
w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie 
i udostępnienie. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie 
przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 
być:  
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest ZODR. 
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych, 
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – 
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może 
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. 
Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie 
Pani/Pana zgody. 
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem lub z IOD. 
8. Prawo wycofania zgody 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazane w pkt. 1 i 2. 
9. Prawo wniesienia skargi do organu 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ZODR Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
11. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych przetwarzanych danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem lub IOD, mailowo 
lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1 i 2. 


