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Wydz ia lu  l '  e  d  a  g  o  g  i  .  z  n  e 'g  o  i  A r tys tycznego
. U[i*ersytetu Ja.rą Kochalowskiego w Kielcach

ogłasza korlkrt|s ra sta[o'i'isko

v  r I J , s  Ćy  p  l i n i e  psy t  h  o  I  o  g  i a

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełriają warunki okteślonę w Ustawie z dnia 20 lipca 20] 8 r'
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz' U' z 2018 poz'16ó8)'

Wymagane kwalifikacje:

. t}.tuł zawodowy magistra na kieruŃu psychologia;

. doświadczenie praktyczne w zakresie psychotelapii, pomocy psychologiczrrej lub
neuropsychologii,

. utlo(umentowany dorobek naukowl'/publikacyjny w dyscyplinie psychologia'.

\Ą r magane dok.rrent\ :

1. Podanię o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

2. Odpis/kopia dyplomu magistra;

3. lnfonnacja o dorobku naukowyntpublikacyjnlm;

4' oświadczenie, iż z chwi1ą podjęcia placy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem
zatrudnięnja.

KLAUZULA INFoRMACYJNA DLA I(ĄNDYDATÓW Do PRĄCY _ ART. 13 RoDo*

Administratorcm Pani/Pana danych osobo\'ychjest Unilvers},tet Jana Kochanowski€go w Kie]caclr, ul' Żeromskjego
5.25'369 Kielce. e'mail: kancelaria@ujk.€du.pi' Administator jnformuje, Źe:

1) Pani/Pana da]le osobowe w fakresie wskazanym w przepisach plawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rehutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit' b RoDo w związk\! z an' 22
Kodeksu pracy oraz s 1 rozporządzenia Ministra Pracy j Po]iryki socja]nej z dnia 28 maja 1996 r' w sprawi€
zakresu Drowadzenia
przez pracodawcólv dokunentacji w spnwach związanych z€ Stosunkienr pracy oraz Sposobu prowadzenia
akt osobo$ych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (at. 6 ust. I
lir' a RoDo); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników,
jeże]i wyrazi Pani/Pan na io zgodę (art. ó usi. ] lit' a RoDo;jeżeli w dokumentach zawa$e są dan€, o których
mowa w art' 9 ust' l RoDo konieczna będzie Pani/Pana Zgoda na ich przetwarzanie (ar.t. 9 ust. 2 lit' a
RODO).

2) dan€ osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu reknlacji, a w prfypadku w}'raŻenia zgody
na wykorzystywanie danych osoboltych dla ce]ów przyszłych rekrutacji przef okrcs 9 miesięcy'

3) odbjorcarni danych n]ogą byó podmioly upoważnione na mocy pżepjsów prawa oraz podmioty, z którymi
administrator zawrze siosowne umo\l], w zakesie rea1izacji us]xg zewnętrmycb wiąż4cych się z
przetwarzaniem danych osobowych,

4) posiada Pani/Pan pralvo dostępu do swoiclr danych osobowyclr oraz ot.zymania ich kopji' ich sprostowania,
U9u r.e. i .  lub og|]r ic, ,er dp- 'e,\vĄ/arn'

5) posiada Panj/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych rra
podstawie zgody] odwołanie zgody nie ma }vpły\ł1l na zgodność z pm.wem przetwarzania danych na
podstawie zgody' które nastąpiło przedjej odwołaniem] zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na
ww. adres e-nail naww. adres pocfowy,

6) przys]xguje Panj/Panu prawo wniesienia Skargi do organu nadzolczego tj. Plez€sa Urzędu ochrony Danych
O obo\[.h,

7) podanie przez PaniąiPam danych osobołych w za]$esie wynikającym z at' 22(]) Kod€ksu pracy jest
niezbędne, aby uczeshiczyć w postępowaniu lekrutacyjnym; podanie przez Panią'Pana innych danych jest
dobrowolne.

8) w prz}padku py1ań dotyczącyc]r plzelwa€anja danych osobo\łTch może Pan/Pani skontaklować z
lnspektorcnr ocbron) Danych pisząc na adres e'mailI iod@ltjk'edu.p] ]ub na ww. adres poczto\],.



. Rozpouądzenie Pdlanentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2] kł(etńia 2016 i w sprałie ochrony osób nfyczn}ch ł złiąfk! z
pŹcnvMa|iem danych osobov}ch i ł spraliie swobodnego pmprywu takich duryclr onz uclry|eni. dFektywy 95/46ĄV! {ogólue ofpożądzenie
o ochton1e danych, Dz UŹ' UE L l l9 z 04 05 20ló. Śr l, z póżn' zm )'

w przypadku. chęci wzięcia udziału \ł przyszłych naborach prosimy o doiqczenie do dokumentów aplikacyjnych
naslępuJąceJ KLauzurl:

.Wrrgżam ?aodę na przetwvzanie dan}ch osobo|,ych w celu ptkoltrystdhii ich |ł. k.,lejhlch nabołi.h
praco$nikó|, pruwadzonych p|zez Uniwers]Jtet JMI Kochań(,|łskiego w Kielcach' uL zercftśkiego 5, 25-369
Kielce, p|zezokrcs najblibÓłch 9 ndesięcy.''

w przypadku zamieszczenia !v dokumentach ap]ikacyjnych aany.cl oue.jmującycl sfczególn€ kategorie danych, o
którychmowa w ań.9 ust' 1 RoDo (np' dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzu]i:

,,Wrłaż'an zgodę 11l p|ze|h,arzdnie przez Lhiwefiy|et Jana Kochdtlowskiego w Kielcfrch, uI. żeromsktego 5
szczególnlch ka.esońi dan))ch' o k|óryc|| mow w arl 9 usL 1 RoDo' zlmieszczonych w noich dokunentach
aplikac),jnrch".

zgłoszenia na konkurs naleł przesłać na adres:

Uniwęrs}tet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierownik dziekanatu WPiA, 25-029 Kielce, u]. Krakowska 11

Tęnnin ZłoŹenia dokumentów upłJĄva dnia: 16 lipca 2019 roku (obowiązuje data wpływu)

Rozstzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 ]ipca 2019 I.

d. hab:.' sl,xuańb ltaziłj, ptof. UJK

Rozstr2,ygnięcie konkrlfs! nie jest 1ównoznacznc z nawiązaniem stosunkl| pmĆy z
I(ochanowskiego w Kie]caclr. {Js|a|eczną dęcyąję podejnie JM Rektor po fapoznaniu
Rady Wydziah Pedagogicznę8o i AĘstycznego.

Uniweisltctcm Jana
się ze stanowisk;ęx


