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Do konkursu mogą przystąpió osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dniaZ} |ipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwievtyżLszym (Dz. U. zf0I8 poz.1668).

Wymagane kwalifikacje:

o tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia;

o minimum stopień doktora w dyscyplinie psychologia;

o udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (szczegóInie w prestiżowych
czasopisma ch zagranicznyeh oraz wysoko punktowanych).

W}'magane dokumenĘv:

1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta;

f . Odpis/kopia dyplomu magistra;

3. Odpis&opia dyplomu doktora;

4. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego,

5. Informacja o dorobku naukowym/publikacyjnym;

6, oświadczęnie, iil z chwilą podjęcia pracy w UJK w I{ielcach będzie ono podstawowym miejscem
zatrudnienia.

KLAIJZIJLA INFORMACYJNA DLA KANDYDATOW DO PRACY _ ART. 13 RODO*

Administratorem Pani,Ęana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Zeromskiego
5,25.369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

l) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będ4 przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. l lit. b RoDo w związku z art. 22
Kodęksu ptacy oruz $ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja |996 r. w sprawie
zakresu Prowadzenia
przezpracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w t),rn dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust. I
lit. a RoDo); Pani,{Pana dane osobowe mogą byó przetwarzanę takŻe w kolejnych naborach pracowników,
jeŻe|i vryrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RoDo jeŻe|i w dokumentach zawarte są dane' o których
mowa w art' 9 ust. 1 RoDo koniecma będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art' 9 ust. 2 lit. a
RODO),

2) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, aw przypadku wy'rażenia zgody
na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przysĄch rekrutacji -przez okres 9 miesięcy,

3) odbiorcami danych mogą być podmioty upowaznione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi
administrator zawTze Stosowne umowy w zakresie rea|izacji usług zewnętrznych wiążących się z
pr zetw ar zaniem danych o s obowych,

4) posiada Pani,/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzpania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia lub ogranicze nia przetw arzania,

5) posiada Pani,/Pan prawo do odwołania zgody w odniesięniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpĘvru na zgodność Z prawem przetwarzania danych na
podstawie zgody, które nastqpiło przed jej odwołaniem; zgodę mozna odwołać w dowoln}ryn czasie pisząc na
ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych
Osobowvch.



7) podanie przęz PaniąlPana danych osobowych w zakresie wynikającyn z art, ff(l) Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Pani4/Pana innych danych jest
dobrowolne,

8) w prz1padku pytan dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z
Inspektorem ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

s Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616,79 z dnia 27 kwietnia 20 l ó r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przeffivuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyrvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/wE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz' Utz.UEL II9 z04.05'2016, str' 1, zpóźn. zm,).

W prztrpadku chęci wzięcia ldziaŁu w przyszĘch naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych
następującej klauzuli:

,,Wyruiam zgodę na przetwaĘilnie danych osobowych w celu w)lkorzystania ich w kolejnych naborach
pracowników pruwadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369
Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.,,

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczegó|ne kategorie danych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RoDo (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołqczenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwaruanie przez (}niwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, uI. Żeromskiego 5
szczególnych kategorii danych, o których mowa w att. 9 ust. 1 RoDo' zilmieszczonych w moich dokumentach
aplikacyjnych".

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet J ana Kochanowskiego w Kielcach

Kierownik dziękanatu WPiA, f5-029 Kielce, ul. Krakowska 11

Termin zŁoŻetia dokumentów upływa dnia: 15 marca 20l'9 roku (obowiązuje data wpływu)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2I marca}}I9 t.

di '  t l . ;ł

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznacznę z na,wiązaniem stosunku pracy z Uniwersy'tetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach. ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego.


