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ogłasza korkl.fi nit stanowisko

v  zak re s i e  gł f  n t !  f o t t ep ią  i e

Do konkursu lnogą prfys1ąpić osoby, które spęłniaią lvarunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie \łyższyrn (DZ' U' z 201B poz'1668)'

wymaqane kwalifikacię|

. t}'tuł zawodolvy magistm na kieruntrr instunentalistyka (foftępian);

. udokun]entowana działalność koncęrtowa;

. otwpfiy przęwód doktorski w dziedzinie sztuki w dysc1plinie sztuki muzycznę (fortepian)

Wvmagane dokumentv:

] ' Podanie o zal"udnienię na stanowisku asystenta

2. Odpis/kopia dyplomu magistra.

1. | . lormacJ. o dz.aralroic i  \orr.ertoucj.

4' Zaświadczenię o otwarciu przewodu doktolskiogo.

5' oś\łiadcfenie. iż z ch\'r'ilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach bgdzio ono podstawo\\ym miejscem
zatrudnienia.

KLAUZULA INFoR]IIACYJNA DLA KANDYDATÓW Do PRACY' ART. 13 RoDo*

Adminis!atorem Pani/Pana danych osobowych jest UniwelS]tet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskięgo
5,25.3ó9 t(elce' e.mail: kancelaria@ujk'edu'p]' Administrator inform!!e' że:

1) Pani/Pana dane osoboive $, fakresie wskazanym w przepisach pTawa pmcy będą przetwarzane w c€lu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (ań. 6 ust. 1 lil' b RoDo ył z\,łiązkn z an, 22
Kodeksu pracy oraz s ] rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socja]nej z dnia 28 maja 199ó I. w spmwie
/"kre' I Prosad"en a
przez pracodawcóv.dokumentacji w sprawach ̂viązanych ze stosunkiem pracy ofaz sposobu prowadzenia
akl osobowych pmcownika), natomiast inne dane, w t!,m dane do kontaktu, na podstawie zgody (a . 6 ust. 1
lit' a RoDo); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwalzane ta1de w ko]ejnych naborach pracowników'
ieieli\ł}'razi Pani/Pan na to zgodę (al1' 6 ust' 1 ]ii' a RoDo;jeżeli w dokunentach zawarte są dane, o których
mowa w at' 9 ust. ] RoDo konieczna będzie Panj/Pana zgoda na ich przetwarzanie (at' 9 ust' 2 ]ii. a
RODO).

2) dane osobowe będą przecholływane do zakończenia proceslL rektacji, a w przypadku wymżenja zgody
na wykorzystywanie dan)'ch osoboĘYch d]a celów przyszłych rckrulacji przez okr€s 9 mi€sięcy'

3) odbiorcami danych mogą być podn oty upowainione na mocy plzepisów prawa oraz podnioty' z którymi
administBtol zawże stosowne umo\ły w zakrcsie realizac]i uslxg zewnęfzrych wiąŹącyclr się z
przetwarzaniem danlch osobowych,

4) posiada Pani/Pan p|awo dosLępu do Swoich danych osobow}ch oraz oirzynania ich kopii, ich sprostowania'
L. ' r  ę. i" lub ograr ic, ,en'a pr/el$"Ifdf io '

5) posiada Pani/Pan praNo do odwolania zgody w odniesieniu do danych osobow}ch przetważanych na
podstawje zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodnoŚć z prawern przenvarzania danych na
podstawie zgody. l(tórc nasląpiło przed jej odwołanjenr; zgodę moŻna odwołać w dowo]nym czasie pisząc na
!łw' adres e.mail na ww. ad.es pocŹo.w}',

6) pr4,shlgqje PaDiiPanu p|awo wni€Sienia skargi do oreanu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych
osobo\łlc]r'

7) podanie prfez Panią/Pana danych osobowych w zakesie \tynjkającym z a't' 22(]) Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowan]u rekrutacyjnym; podanie prŹez Panią/Pana innych danych jest
dob o \vlre

8) w p|z]'padku pytali dotyczącycb pzetwarżania dan}ch osobowych moŹe Pa Pani skontaktować z
Inspektorcm ochrony Danych pisząc na ad€s e.mail: iod@ujk'edu.pl lub na ww. adres pocfowy.



* Rozpożądfenie Pa menlu Eurcpejskieed i Rady (UE) 20]ó/6?9 f dnia 27 kwiehia 2016 r w spnwie oclrlony osób nzycznych w zviązku z
pŹenłaŹilien danych osobowyclr i ł spRvie swobodnego pżęplym takich duych o@ uchylenia dyektylvy 95/46ĄVE (ocÓlne rozpolządz€nie
o ochfunie dmych' Dz' Uż UE L l l9 z 04.05 20l6' str' l. z póŹn Zń')

w przypadku chęci wzięcia uduiału w przyszrych naborach prosiny o dołączenie do dokumentów ap]ikacyjnych
następującej klauzuli:

''WJ)raż'ah zgolę ńa płzefu,afzdnie din]ch osoboprch w celu wrkoruslania ich D kokj,1J,ch naboruch
prdco|'hikó|, p|owadzon!.h p|zez Lhiwenyte| Jflnfl Kochanowskie?o w Kielcdch, ul. żefu s*iego 5,25-369
Kielce, pĘez okrcs najbli^zrch 9 miesięcy.',

w przypadku zamieszczenia w dokumeńach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych' o
których mowa w art' 9 ust' 1 RoDo (np' dane o stanie zdrowia) plosimy o dołącz€nie następującej klauzuli:

,w),faż m zgodę na przeh,afzanie pfzez L| iwersyel Jana Kochanovskiego w nek(,ch' t. żełońskiego 5
szczególnlch *atego i dinlch' o których mowa w ań.9 asl 1 RoDo' zamieszcxorych y moich liokume tacl,

Zglosz€nia na konkurs należy przesłać na adres:
Uniwers)'let Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierovmik dziękanatu WPiA' 25-029 Kielce, ul. Klakowska 11
Termin złożenia dokumentów upływa dnia: 16 lipca 2019 roku

Rofstrzygnięcie koŃursu nast4pi do dnia 18 lipca 2019I.

(obowiązuje data wpłptu)

& hdb.' slauańir kj, ptof. UJt

Rozstrzygnięcjc koDku|su nio iest l'órvnoznacznę z 1l61Yiązanicm stosulku pIacy 7 Uliwcrs}ttem Jana
Kochanowsliiogo \ł Kie]cach' oslateczną dec}'zję podejnrie JM Ręktor po zapoznaniu się zo slanowiskiem
Rady \\ydzia1u Pedagogicznego i AĄstyeznego.


