
Polskie Wydawnictwo Muzyczne – instytucja kultury 

powierzy wykonanie zlecenia w zakresie wykonywania czynności związanych 
z pełnomocnictwem ds. informacji niejawnych 
 
Preferowane miejsce wykonywania zlecenia: Kraków 
  
Zakres zadań zleconych: 

• zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 
bezpieczeństwa fizycznego 

• zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane 
informacje niejawne 

• zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 
szacowanie ryzyka 

• kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie 
tych informacji,  

• opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych 
Wydawnictwa, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie 
jego realizacji 

• prowadzenie szkoleń w zakresie informacji niejawnych 

• wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony 
informacji niejawnych 

• prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności 
zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, 
którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto 

• wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych 
poprzez zawiadamianie kierownika jednostki organizacyjnej i Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz prowadzenie w tym zakresie kontrolnych postępowań 
sprawdzających 

• prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających - na pisemne polecenie 
kierownika jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do pracowników Wydawnictwa 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu zatrudnionych na stanowiskach i przy 
pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych do klauzuli "poufne" 

• wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa - upoważniających do dostępu do 
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, przekazywanie ich osobie 
sprawdzanej i zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej 

• przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych wymaganych do 
ewidencji osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże 
się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli 
„poufne”, a także do ewidencji osób którym odmówiono wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia 
bezpieczeństwa 

• przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z 
dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową. 

• opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” 



• udział w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa 
teleinformatycznego tj. „Szczegółowych wymagań bezpieczeństwa” oraz „Procedur 
bezpiecznej eksploatacji”. Realizacja procesu akredytacji systemu 

• pełnienie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem Kancelarii materiałów 
niejawnych: 
a. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów 
b. udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym 
c. wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają 
odpowiednie warunki do ich przechowywania 
d. egzekwowanie zwrotu dokumentów 
e. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania materiałów 
 

Wymagania: 

• obywatelstwo polskie 

• wykształcenie wyższe 

• odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także 
przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne 

• zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych 
przeprowadzonym przez ABW albo SKW 
 

Oferujemy: 

• współpracę z renomowaną instytucją kultury 

• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji 

• forma współpracy: umowa zlecenia  
 

Kontakt: 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających list motywacyjny 
oraz CV na adres: rekrutacja@pwm.com.pl z umieszczeniem w temacie wiadomości: 
pełnomocnictwo ds. informacji niejawnych + imię i nazwisko lub przesłanie pocztą na adres: 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków w terminie do dnia 25 
stycznia 2022 roku. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z 
siedzibą w Krakowie(31-111) przy al. Krasińskiego 11a. 

II. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pomocą 
adresu email: pwm@pwm.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych 
wskazany w punkcie I powyżej.  

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO: 



a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO: 

b. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody 
IV. Okres przechowywania danych.  

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny do obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami. 

V. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom trzecim wspierającym 

Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w 

zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami 

Administratora. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych 
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
4. przenoszenia danych   
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego  

VII. Informacja o dobrowolności podania danych  
W zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pacy (imię (imiona), nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), podanie danych jest warunkiem 
wzięcia udziału w rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób 

zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 


