Dziekan
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i Artystycztl.go
Podagogicznego
L'n lclsyłetu Jan. ('charrowskiego $ Kiel!'ch

Wydzialu

ogłaszakonkurŚ r,!trstanorrisko
ąsy s teh,i.
w za kt esi.

r r o k a l i s t ) 'k i

watunkiokreślone
w Ustawiez dnia20 lipca2018r.
Do konkursumogąprzystąpićosoby,które spełniają
Pmwo o szkolnictlviewyższym(Dz. U. z 2018poz.1668).
wymaganę kwali.LkacjeI
. t)'tułzawodowy magista sztuki;
. udokumęntowana działalnośćaltystycznaj
. otwaxty przev/ód doktolski w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyc4re (wokalistyka)
wvmaqanedokumentyl
na stanowiskuasystenta.
1. Podanieo zatrudnienie
2.

Odpis/kopiadyplomumagista.

J'

arlsqcznęj'
Info||nacja
o dliaIa|||oici

4'

o otwarciupffewodudoktorskiego.
Zaświadczenie

mięjscęm
iż z chwilą podjęciapracyw UJK w Kielcachbędzieono podstawow}m
5- oświadczęnię,
zahudnienia.

KLAUZULA INFoRMACYJNA DLA KANDYDATÓW Do PR.ĄCY _ ART' 13RoDo*
w Kielcach,U|.Żeronskiego
Pani/Panadanychosobowychj€ s t Uniwers}tetJalla Kochanowskiego
Administratotem
Adminisiratorinfomuje,fe:
5,25.3ó9Kielce' e-nail: kancelarja@ujk'€ d u.pl'
wskazanym w pEepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
1) Pani/Pana dane osobowe w zak€si€
z a|1. 22
prfeprowadzenia obecnego postępowaniarekrutacyjnego(art' 6 ust' 1 lit' b RoDo \,ł Z'iłi+zk]u
28
maia
199ó
r.
w
splawie
z
dnia
Pracy
i
Po]ityki
Soc.jalnej
Mi istra
Kodeksupracyoraz $ l lozporządzenia
prowadzema
zakesu
związanychze stosulrkiempracy omz sposobuprowadzenia
w spra\,Vach
przez pracodawcówdokumentac.ji
aki osobovych pracownika), natomiastinne dane,w tym dane do kontaktu,na podstawie zgodv (art 6 ust l
ljt' a RoDo); Pani/Pana dane osobowe n1ogąbyć pEetwarzane takżew ko]ejnych nabolach pracowników'
zawańesą dane,o których
jeż€ l iwyrazi Pani,Pannato zgodę(ań' 6 ust' 1 ]it' a RoDo;j€ ż eli w doku.nentach
przetwarzanie
(ań. 9 ust. 2 lit' a
mowa.w art' 9 ust' ] RoDo koni€ c zna będziePani/Panazgodana ich
RODO).
2)
dane osobowe będą pŹechowywane do zakończeiria procesu rekrutacji' a w przypadl.u wyrazenia zgody
dla ce]ówprzyszbchlekrutacjj- przezokes 9 mjesięcy,
na wykorzysiywaniedanychosobo\łych
podmiory
na mocy przepisówprawaoraz podmioty'z którymi
upoważnione
danych
mogą
byó
3) odbiorcami
administrator zawŹe stosowne umowy w zakesie Iealizacji usfug ze!\oętrznych wiąiącyc]r się z
przetwarzaniemdanych osobo\rrYch,
posiadaPani/Panpralvo dostępudo swoic]rdanych osobowych oraz o1r'zymaniaich kopii, ich sprostowania,
4)
prleluar/ania'
IUbogr.1lc/enia
L..Inięc:a
5) posiada PaniFan prawo do odwołaniazgody \ł odniesieniu do danych osobo\łych pŹetwarzanych na
podstawiezgody; odwołaniezgody nie na wpływuna ZgodnoŚćz prawem przetwarzaniadanych na
w dowolnymczasiepiszącna
przedjej odwołaniem;
zgodęmożnaodwołać
podstawiezgody,które nastąpiło
pocztowy,
ww. adrese-mailna ww. adres
Pani/Panuprawowniesieniaskargido organunadzolczegoti' PrezesaUrzęduochrony Danych
6) przysługuje
Osobowych,
7) podanieprzez PaniąiPanadanychosobowychw zat]esie wynikającymz art' 22(l) Kodeksu pracyjest
rckutacyjnym;podanieprzez Panią/Panainnychdanychjest
nńzbędn€ , aby uczestniczyćw postępowaniu
dobro\volne.
8) w puypadku pytań dotyczącychprzetwarzanjadanych osobowych moie Pan/Pani Śkontaktowaćz
' lnspektorem
ocfuony Danychpjszącna adres€ . mail: 'od@ujk'ed'p]]ubna ww. adrespocztowy'

* Rofporządzenie
Pdjancntu Eurcpejskiegoi Rady (UE) 20ló/ó79 z dn]a27 (aiclnia 2oió r $ sprawieoohronyosób fizycznych$'eiązku z
pŹet1ldfanień deych Ósobovlcn j $'spEwic s$obodnego pżePływutakich dmych oIż ch],|eniadyrekBay 95/46lWE (ogólne iozpoż4dćnie
o ocnroniedanych'Dz. U'z' UEL l19ż0405 2016,slr.]. zpÓżn 2m.).

W plfwadkil chęci wzięcia udziału w przyszłych nabomch prosimy o dołącz€nle do dokumentów ap]ikacyjnych
następującejklauzuli:
-W|,rnżan| zqodę nd prze. flłzonie dinlch ,sobow)c]l w celu w]konts|a ifl ich |9 kolejnlch abołicl'
pracovnikó|1) prown.lzo yrh ptzex I|nbefiltet 'Ia a Koch!źnows*iegov ftelcach, uI. żeronskieeo 5, 25.369
Kielce, pnez okrcs najbliżsuch 9 niesięc),'''
W przypadkuzamieszczeniaw dokumentachaplikacyjnychdanychobejmującychszcz€ g ólne kategoriedanych,o
którychmowaw ań. 9 !st' l RoDo (np' daneo staniezdrowia)prosiny o doĘczenienastępującej
klauzuli:
,,WrrażM| Igodę na przen'drzanie płzez Unipełsltet Jfrna Kochlrnopskiego w Kielcach, ul' Żennskiego 5
szczegóh,}ch ka|egorii din},ch, o klół)ch moijź i' ift. 9 l|st. 1 RoDo, zImieszczonJch v moich dokunpntach

Zgloszeniana konkurs należyprzeslaćna adres:
UniwersyfetJanaKochanowskiegow Kielcach
KierownikdziekanatuWPjA, 25-029Kielce,ul. Kmkowska 11
Terminzłożęnia
dokunentówupł}rwa
dnia: 10.09.2019
roku (obowiązujedatarłpływu)

Rozstrzygnięciekontusu nastąpido dnia 19 W1feśnia
20 19 I.

dr h.sb,Blauo

i, p.of UJK

Rozstl.z}'grigcieko kursu nic jest fó\'noznaczne z nawiązaniem stosrrnkupracy z Uniwcrsltctcn Jana
podejmieJM Rektor po ZapofDaliusię Ze s|anowiskjem
Kocharrowskiego
\ł Kielcach' ostatecznądec},zję
Rad) WydziatuPedagogjcznego
i Aryslyczncgo.

