FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków.

MIASTO:
STANOWISKO:

Kraków.
asystent (grupa pracowników dydaktycznych).

DYSCYPLINA NAUKOWA:

nauki o kulturze fizycznej.

DATA OGŁOSZENIA:

22 grudnia 2020 rok.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 stycznia 2021 rok.
LINK DO STRONY: http://bip.awf.krakow.pl/1361-konkurs-na-stanowisko-asystenta-grupapracownikow-dydaktycznych-w-zakladzie-rekreologii-i-odnowy-biologicznej-w-instytucierekreacji-i-sportow-przestrzeni-na-wydziale-turystyki-i-rekreacji

SŁOWA KLUCZOWE:

asystent, konkurs.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
( tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm. ) oraz posiadają:
 ukończone studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne;
 ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia;
 otwarty przewód doktorki w zakresie nauk o kulturze fizycznej;
 udokumentowany dorobek naukowy z zakresu nauk o kulturze fizycznej;
 udokumentowany czynny udział w konferencja naukowych;
 w sportowym tańcu w stylu standardowym poziomu klasy „S” - mistrzowskiej
międzynarodowej;
 w tańcach latynoamerykańskich klasy tanecznej co najmniej „B”;
 uprawnienia zawodowe instruktora sportu ze specjalnością taniec sportowy;
 biegłą znajomość języka angielskiego.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Kadr AWF,
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:
 pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

 oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;
 życiorys;
 kwestionariusz osobowy;
 odpisy dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym
miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 22 stycznia 2021 roku (decyduje data
wpływu do AWF).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 28 luty 2021 roku.
DZIEKAN
Wydziału Turystyki i Rekreacji
Dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana
Pawła II 78, 31--571 Kraków (dalej: AWF) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. Osoba przystępująca do rekrutacji ma
obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych
dotyczących
zatrudnienia
na
danym
stanowisku.
Podanie
danych
w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są
przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający
z przepisów. Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której
dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych.
Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom
trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych . Dane będą przetwarzane przez AWF w okresie
rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia
ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie
z procedurami obowiązującymi w AWF, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
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