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Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki okeślone w Ustawie z dniafllipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U . z 2018 poz.I668).

Wymagane kwalifikacje:

. t}tuł zawodowy magisba na kierunku psychologia;

o doświadczenie praktyczne w zakresie psychoterapii, pomocy psychologicznej lub
neuopsychologii,

o udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny.

Wymagane dokumenĘv:

1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

2. Odpis/kopia dyplomu magistra;

3. Życiorys zawodov1r z uwzględnieniem doświadczenia dydaĘcznego;

4. Informacjao dorobku naukowym/publikacyjnym;

5. oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem
zatrudnienia.

KLAUZULA INF'ORMACYJNA DLA KANDYDATOW DO PRACY -ART. 13 RODO*

Administlatorem Pani,/Pana danych osobowych jest Unlwers}'t€t Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Zeromskiego
5,25.369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administratol informuje, że:

l) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazan}'rn w przepisach prawa pracy będą plzetwalzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (axt' 6 ust. 1 lit. b RoDo w związku z art.22
Kodeksu pracy oraz $ l rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r' w sprawie
zakesu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy omz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika), natomiast inne dare, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. I
lit. a RoDo); Pani/Pana dane osobowe mogą być p|zetwarzarrc także w kolejnych naborach pracowników'
jeżeli wyrazi Pani/Pan na to Zgodę (art. ó ust. 1 lit. a RoDo;jeżeli w dokumentach Zawarte są dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RoDo koniecma będzie Pani/Pana zgoda na ich p|zetwarualie (art. 9 ust. 2 lit. a
RODO),

2) dane osobowe będą przechowylvane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku w}TaŹenia zgody
na wykolzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji _ przez okres 9 miesięcy,

3) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi
administratol zawTze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętlmych wiążących się z
przetwaxzaniem da.nych osobowych,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otzymania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5) posiada Pani,/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych plzetwarzanych na
podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpĘwu na zgodność Z prawem przetwarzania danych na
podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowoln},rn czasie pisząc na
wn. adres e-mail na ww. adres pocaowy.

6) przysfuguje Pani,/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych
Osobowych,

7) podanie przez Pan|ąĘana danych osobołych w zakresie wyrikającym z art. 22(|) Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Paniq|Pana innych danych jest
dobrowolne,



8) w przyparlku p)'tań dotyczących przetwarzalia danych osobowych może ParVPaIi skontal1ować z
Inspektorem ocbrony Danych pisząc na adres e.mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* RozpoŹądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE\ 20|61619 z dnia 27 kwietnia 201ó r. w sprawie ochrony osób fizycznyoh \y zwilązk|J z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepł}Ął,rr tatich danych oraz uchylenia dyr€ktywy 95/46^ńE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L l19 z 04'05.2016, str' 1, z póm' m1')'

W prąpadku chęci wzięcia udziału w przyszĘch nabolach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych
następującej klauzuli:

,,lłyrai;am zgodę na pfzefi,afzanie danych osobowych w celu .|1)ykot?łstania ich A,. kolejnych nahorach
prucowników prowadzonych p|zez Uniwe|s!/tet Jana Kochanowskiego w Kielcach, uI, zefomskiego s, 25-369
Kielce, pĘez okfes najbliżsąlch 9 miesięcy.''

W prąpadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególrre kategorie danych' o
klórych mowa w art. 9 ust. l RoDo (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującęj klauzuli:

,,Wyraż;am zgodę na pfzeńĄafzanie przez llnin,efsytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, u!, Żełomskiego 5
szczegóWch kategołii danych, o k,órych mowg u, aft. 9 ust. 1 RoDo, zamieszczonych w moich dokumenlach
aplikacyjnych ".

Zgłoszenia na konkurs naleźry przesłać na adres:
Uniwersy'tet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierownik dziekanatu WPiA, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11

Termin złożenia dokumentów upływa dnia: 15 marca 2019 roku (obowiązuje data wpł}nvu)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 ńarca20|9 t.

1,t,i ijJ i{

Rozstrrygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z navtiązaniem stosunku pracy z Uniwers}tetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach. ostateczną decyzję podejmie JM Reklor po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Rady Wydziału Pedagogicznego i AĘstyczrego.


