Załącznik nr 2

ZASADY OCENY KANDYDATA
W konkursie na Asystenta/Doktoranta w zadaniu (WP1) pt. . „Transdyscyplinarne i partycypacyjne
tworzenie i wymiana wiedzy: pilot procesu lokalnej dekarbonizacji”, w związku z realizacją projektu
pt.: “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization”, realizowanego na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu (Nr Umowy: NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020-00), ze
środków Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG I
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, którego operatorem jest Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w ramach konkursu IdeaLab.
Czy kandydat/ka spełnia wymagania podstawowe (kryteria dostępu) określone w ogłoszeniu
tak/ nie
(jeżeli nie, to proszę uzasadnić:…………..)
A. OCENA PROFILU NAUKOWEGO KANDYDATA/KANDYDATKI
(ZAINTERESOWANIA NAUKOWE, STATUS DOKTORANTA) 30%
- wyróżniające / 5
- bardzo dobre / 4
- dobre / 3
- przeciętne / 2
- słabe / 1
B. OCENA DOŚWIADCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI W REALIZACJI
PROJEKTÓW BADAWCZYCH I/LUB WDROŻENIOWYCH, OBYWATELSKICH 40%
- wyróżniające / 5
- bardzo dobre / 4
- dobre / 3
- przeciętne / 2
- słabe / 1
C. OCENA DOROBKU KANDYDATA/KANDYDATKI 30%
- wyróżniająca / 5
- bardzo dobra / 4
- dobra / 3
- przeciętna / 2
- słaba / 1

REKOMENDACJA WRAZ Z PODSUMOWANIEM OCENY KANDYDATA/KANDYDATKI

Projekt “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich”.

Annex 2 / Załącznik nr 2
RULES FOR ASSESSING A CANDIDATE
In the competition for the Research Assistant in the task (WP1) entitled: "Transdisciplinary and
participatory creation and exchange of knowledge: pilot of the local decarbonization process",
conducted within an implementation of the project: "GREEN HEAT - towards collaborative local
decarbonization", implemented on the basis of the Project Co-financing Agreement (Agreement No:
NOR / IdeaLab / GREENHEAT / 0006 / 2020-00), from the funds of the "Applied Research" Program
implemented under the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021,
the operator of which is the National Center for Research and Development as part of the IdeaLab
competition.
Does the candidate meet the basic requirements (access criteria) specified in the call for
applications?
Yes /No
(if not, please justify: …………)
A. EVALUATION OF THE SCIENTIFIC PROFILE OF THE CANDIDATE (SCIENTIFIC
INTEREST, DOCTORAL STATUS) 30%
- distinctive / 5
- very good / 4
- good / 3
- average / 2
- weak / 1
B. ASSESSMENT OF THE EXPERIENCE OF THE CANDIDATE IN THE RESEARCH AND / OR
IMPLEMENTATION PROJECTS 40%
- distinctive / 5
- very good / 4
- good / 3
- average / 2
- weak / 1
C. ASSESSMENT OF CANDIDATE’S ACADEMIC ACHIEVEMENTS 30%
- distinctive / 5
- very good / 4
- good / 3
- average / 2
- weak / 1
RECOMMENDATION WITH THE SUMMARY OF THE ASSESSMENT OF THE
CANDIDATE
Projekt “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich”.

Załącznik nr 1

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa na potrzeby
procesu rekrutacji, w związku z realizacją projektu pt.: “GREEN HEAT – towards
collaborative local decarbonization”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie
projektu (Nr Umowy: NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020-00), ze środków Programu
„Badania Stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG I
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, którego operatorem jest Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu IdeaLab w ramach zadania (WP1)
pt. . „Transdyscyplinarne i partycypacyjne tworzenie i wymiana wiedzy: pilot procesu lokalnej
dekarbonizacji”.
Podpis kandydata/tki

……………………………………….

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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) („RODO”)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Leona Koźmińskiego
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa, . Z Administratorem może się Pani
/ Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby
lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@kozminski.edu.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje
prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych może
się Pani/ Pan skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jagiellońska
59, 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozminski.edu.pl.
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3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w następujących celach
oraz w oparciu o następujące podstawy prawnej:
1)

w celu realizacji procesu rekrutacji (w zakresie danych osobowych objętych
art. 221 Kodeksu Pracy) prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wykonania
umowy o pracę, której jest Pani / Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani / Pana
żądanie, przed zawarciem umowy o pracę;

2)

w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody - w celu realizacji procesu rekrutacji
(w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 Kodeksu Pracy), prowadzonego
przez Akademię Leona Koźmińskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. Pani / Pana zgody;

3)

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń, jeżeli będą one dotyczyć zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią;

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty
przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, kancelarie prawne, biura
tłumaczeń przysięgłych, podmioty księgowe i audytorskie.
5. Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane przetwarzane będą w przypadku:
1)
osób, które zostały zatrudnione, przez cały okres zatrudnienia;
2)
osób, które nie zostały przyjęte do pracy, przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia
zakończenia procesu rekrutacyjnego;
3)
przetwarzania danych osobowych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody – do
momentu wycofania zgody;
a po tych okresach do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu
wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów
prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, posiada
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie
uzasadniony interes administratora Administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać we
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wskazanym celu, jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma
Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących Pani/Pana danych osobowych gdy przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest
uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Pani/Pan znalazła/ł.
10. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych określonych w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(według wymogów ogłoszenia) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału
w rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie
rekrutacji. Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych jest dobrowolne
i pozostaje bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
12. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może
Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w
sposób określony w ust. 1 i 2.
14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie
przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji,
prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu
rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w
przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, dane przechowywane będą przez okres 3
miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Zapoznałem się dnia…………….
Podpis kandydata/tki:

……………………………………………………..
Projekt “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich”.

Projekt “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich”.

