Biłgoraj, dn. 16.1L2OżI r,

OGŁOSZENIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju
w oparciu art.16 u§tawy z dnia 29 sĘcznia2004 r, o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 306) ogłasza nabór dla lekarzy weterynarii, techników
weterynaryjnych i inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej
do realizacjizadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok2022 w ramach w1znaczenia.
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Rodzaj czynności:
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zwierząt w trakcie uboju;
Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i
wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia;
Pobieranie próbek do badań;
Badanie laboratoryjne mięsa na obecnośćwłośni;
Badanie mięsa rvłierząt łownych;
Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakażnych zwierząt;
Wykonywanie niektórych czynności pomocniczych.
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Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze;
Badania nvierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do w)^vozu oraz
wystawiania świadectwzdrowia;
Sprawowanie nadzoru nad ubojem rwierzątrzeżnych, w tym badania przedubojowego
i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
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Wyznaczenie obejmuje okres od dnia 01.01 .202ż r. do dnia 31.1ż.żO2żr.
Kandydaci wnioskujący o Wznaczenie zgłaszają pisemnie do powiatowego Lekarza
Weterynarii w Biłgoraju wstępną gotowość do podjęcia czynnościzwyznaczenia
na formularzu stanowiącym zalącznik nr 1 do ogłoszeniawraz z wymaganymi
dokumentami.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia
03.I2.ż02I r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bilgoraju,
ul. Włosiankarska l1, w godz. 7"'- 15"'.
Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjne w terminie do I0.1ż,żOżIr.
Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków, sporządzi listę proponowanych lekarzy
weterynarii i innych osób wraz zzal<ręsemWznaczenia, Wnioski niekompletne i
dostarczone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Wyznaczenie nastąpi w drodze decyzji administracyjnej Powiatowego lekarza
Weterynarii w Biłgoraju.
Jednocześnie informuje się, ze zgłoszenie gotowościnie jest równoznaczne z
uzyskan i em wy znaczenia.
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DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetw arzanezgodnie zprzepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dnia2'l kvlietniaż016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep§v,.u takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane
dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze,
Administrator danych i kontakt:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju _ tel, 84 686 1ż 79
Kontakt do inspektora danych osobowych - tel. 665 795 054
Cel przetwarzania danych - przeprowadzenie naboru na wykonywanie czynności zwyznaczenia w
2021 r.

Informacja o odbiory danych

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju.
Okres przechowywania danych -przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
Uprawnienia - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przefwarzania
Ęch danych, atakże prawo do przeniesienia danych . Żądanie w tej sprawie mozna przesłaó na adres
kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Inne informacje

-

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie

będątez profilowane.

