
ZARZ1\DZENIE Nr 'z035NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia U 1;~l;0Fot(L 2019 r. 

w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko zast~pcy dyrektora ds. specjalistycznego oddzialu 0 nazwie 

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w "ECI L6di - Miasto Kultury" w Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 
25 paidziernika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. 
z 2018r. poz. 1983 oraz z 2019r. poz. 115,730,1696 i 2020) oraz § 8 ust. 5 statutu 
"EC 1 - Miasto Kultury" w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr XXX/588/08 
Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu 
instytucji kultury pod naZWq "ECI L6di - Miasto Kultury" w Lodzi (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego Nr 131, poz. 1288), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr VIllI 16115 
z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1147) i Nr XVIIl/4081l5 z dnia 
7 paidziernika 2015 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3922) oraz art. 29 rozporzqdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 
rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z p6in. zm. 1

) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia konkursu oraz wyboru kandydata na stanowisko 
zastypcy dyrektora ds. specjalistycznego oddzialu 0 nazwie Narodowe Centrum Kultury 
Filmowej w "ECI L6di - Miasto Kultury" w Lodzi, powolujy komisjy konkursowq, zwanq 
dalej "komisjq", w nastypujqcym skladzie: 
1) Wiceprezydent Miasta Lodzi nadzorujqcy sprawy kultury; 
2) Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta 

Lodzi lub jego Zastypca; 
3) przedstawiciel Wydzialu Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu 

Miasta Lodzi; 
4) przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miejskiej w Lodzi, 
5) przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa N arodowego, 
6) przedstawiciel pracownik6w "EC 1 L6di - Miasto Kultury" w Lodzi. 

2. Na Przewodniczqcego komisji wyznaczam Wiceprezydenta Miasta Lodzi 
nadzorujqcego sprawy kultury. 

§ 2. 1. Upowazniam czlonk6w komisji do przetwarzania danych osobowych 
kandydat6w na stanowisko zastypcy dyrektora ds. specjalistycznego oddzialu 0 nazwie 
Narodowe Centrum Kultury Filmowej w "ECI L6dz - Miasto Kultury" w Lodzi w zakresie 
wynikajqcym z realizacji obowiqzk6w czlonka komisji. 

2. Polecam czlonkom komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw 
os6b, kt6rych dane dotyczq, na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad: poufnosci, 
rzetelnosci i przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osiqgniycia celu 
przetwarzania i jedynie przez okres niezbydny do jego osiqgniycia, zabezpieczanie danych 
osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osoby 
nieuprawnione, zmianq, utratq, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

I Zmiana wymienionego rozporzqdzenia zostala ogloszona w Dz. Urz. UE L 127 
z 23.05.2018, str. 2. 



3. Upowaznienia czlonkom komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obo,vi,!zk6w podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowi,!zujy czlonk6w komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
przetwarzanych podczas posiedzenia komisji oraz sposobu ich zabezpieczenia r6wniez 
po zakonczeniu jej prac. 

§ 3. Szczeg610wy regulamin pracy komisji konkursowej okresla zarz,!dzenie 
Nr 2169/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 wrzesnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
szczeg61owego regulaminu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko zastypcy dyrektora ds. specjalistycznego oddzialu 0 naZWle 
Narodowe Centrum Kultury Filmowej w "EC 1 L6di - Miasto Kultury" w Lodzi. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Kultury 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarz,!dzenie Nr 2528/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 4 listopada 
2019 roku w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko zastypcy dyrektora ds. specjalistycznego oddzialu 0 naZWle 
Narodowe Centrum Kultury Filmowej w "EC1 L6di - Miasto Kulturi' w Lodzi. 

§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 


