
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

 

zatrudni pracownika dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022 na stanowisku: 
 

 

 

A S Y S T E N T A  D Y D A K T Y C Z N E G O  
( k i e r o w n i k  l a b o r a t o r i u m )  

 

 

Kandydat powinien posiadać minimum tytuł magistra inżyniera w dziedzinie:  

NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 

preferowane dyscypliny: 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACYJNA 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA 
 

atrakcyjność oferty podniesie: 

DOŚWIADCZENIE PRACY ORGANIZACYJNEJ W UCZELNI, 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE (WORD, EXCEL) ORAZ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

Osoba spełniające powyższe kryteria proszona jest o przesłanie CV*
 (w tym osiągnięcia dydaktyczne, naukowe 

i organizacyjne), skanów dyplomów, wykazu dorobku naukowego za ostatnie 3 lata, deklaracji zatrudnienia 

we WSZOP jako podstawowego miejsca pracy, na adres e-mail: n-a@wszop.edu.pl 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJ ĄCYEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE WE WSZOP  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, 40-007,                             

ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl. 

2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych WSZOP: ido@wszop.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz ma związek z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 
lit. a; c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ). Dane osobowe są przetwarzane 

w oparciu o przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 221 kp, art. 2981 kp lub innych aktów prawa (według wymogów ogłoszenia) i ich podanie 

jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) są przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej 
zgody. 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a następnie są trwale usuwane, chyba że kandydat do pracy 

zgłosi wolę uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez WSZOP. 

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

6. Ma Pan/i prawo wycofania zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda osoby, której dane dotyczą może być w każdym czasie 

wycofana, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres ido@wszop.edu.pl. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

 

*CV należy przesyłać na adres: n-a@wszop.edu.pl z dołączoną klauzulą:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji 
we WSZOP zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody 

na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

Jeśli kandydat wyraża wolę uczestnictwa w kolejnych (przyszłych) rekrutacjach i w konsekwencji na przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w CV przez okres dłuższy niż związany z realizacją procesu przedmiotowej rekrutacji np. przez okres 3 lat powinien to zastrzec 

w powyższej klauzuli. 

 

 

ODPOWIEMY NA WYBRANE APLIKACJE 
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