
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA: ................................. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny 

MIASTO:  .......................................... Łódź  

STANOWISKO: profesor naukowy – Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  ..... archeologia 

DATA OGŁOSZENIA:  ................ 21.10.2019  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.11.2019  

LINK DO STRONY: .................. http://archeologia.uni.lodz.pl/ 

SŁOWA KLUCZOWE:  ................. archeologia,  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydaci na stanowisko profesora naukowego w Katedra Archeologii Historycznej 

i Bronioznawstwa powinni spełniać następujące kryteria: 

 tytuł naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie archeologia; 

 doświadczenie w prowadzeniu archeologicznych badań naukowych; 

 realizacja stypendiów bądź projektów naukowych z zakresu archeologii; 

 znajomość języków obcych, angielskiego i jednego z języków skandynawskich; 

 doświadczenie we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi; 

 umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz motywacja do pracy 

naukowej i dydaktycznej; 

 zdolności interpersonalne. 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału 

Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), 

osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 26.11.2019. 

 życiorys 

 kwestionariusz osobowy 

 podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

 opinia kierownika jednostki  

 informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji  

 odpis dyplomu doktora habilitowanego 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27.11.2019. 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATA DO PRACY 

 
1. Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy 

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej:"Administratorem"; 

2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych 

pok. 203; 

2) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na 

podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy; 

4. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia 

w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; 

W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim 

zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji"; 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa; 

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po 

zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane 

zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym; 

7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; 

4) cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających 

z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem; 

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie 

procesu rekrutacji. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f 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 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
 

mailto:iod@uni.lodz.pl

