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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018 r. poz. 1668)
oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:
•
•
•
•
•

posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu,
co najmniej 3 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki,
udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny,
doświadczenie praktyczne w zakresie wykładanych przedmiotów,
doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią pozwalające na realizację zajęć w
ramach programu studiów.

Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podanie
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
życiorys zawodowy
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
odpis dyplomu doktorskiego
odpis dyplomu doktora habilitowanego
informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania)
oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668)

•

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita
Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
następującym adresem e-mail:iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów do zatrudnienia. Dane osobowe
są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z
2018 r. poz. 917 z późn. zm.), art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
5. Dane kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia będą przechowywane przez
3 miesiące lub do wycofania zgody na udział w kolejnych rekrutacjach.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od
administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub ich usunięcia. Każda osoba ma
prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę, w dowolnym momencie.
7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie
danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych.
Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
10. Po zakwalifikowaniu się do zatrudnienia, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
innych obowiązków prawnych administratora wobec pracownika.

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z
adnotacją: „Konkurs – nauczyciel akademicki – Instytut Nauk o Zdrowiu pod
adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w
Gnieźnie 62-200 Gniezno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38 Biuro
Rektora do dnia 06.09.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.09.2019 r.
Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2019 r.

