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Formularz dla ogłoszeniodawców 
 
 
 
Instytucja: STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 
Miasto: Bochnia 
Stanowisko: adiunkt- umowa cywilnoprawna 
Dyscyplina naukowa: ekonomia, marketing 
Data ogłoszenia: 6.12.2021r. 
Termin składania ofert: 24.12.2021r. 
Termin nadsyłania dokumentów: 24.12.2021r. 
Link do strony uczelni: stsw.edu.pl 
Dodatkowe informacje: zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres e-mail: 
kadry@stsw.edu.pl 
 
Słowa kluczowe: marketing, podstawy marketingu, marketing internetowy, marketing 
terytorialny, marketing usług finansowych 
 
 
Wymagane kwalifikacje: 

 Stopień doktora w dyscyplinie ekonomia/ marketing 

 Udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (monografie autorskie, artykuły 
opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych) w zakresie marketingu. 

 
Wymagane dokumenty: 

 Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta kierowane do Rektora StSW                                      
w Kielcach, 

 Cv z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego, 

 Odpis/kopia dyplomu doktora 

 Informacja o dorobku naukowym/publikacyjnym 
 
Termin rozstrzygnięcia: do 26 grudnia 2021r. 
 
Adres na który należy składać dokumenty: 
 
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 
ul. Jana Piwnika „Ponurego”  49 
25-666 Kielce 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydatów do pracy 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach                       

z siedzibą: ul. Mjra Jana Piwnika "Ponurego" 49, 25-666 Kielce  

2. Inspektorem ochrony danych w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach jest Pan Dariusz Kruk, 

email: dane@stsw.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem 

procesu zatrudnienia, na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.           

a RODO. 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest pracownik ds. kadr i płac  

5. W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony  

w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul 

ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.   

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                         

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pana/Pani zatrudnienia. 

10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach 

zautomatyzowanej oceny i podejmowania decyzji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie 

ocena okresowa pracownika, zautomatyzowana rekrutacja wewnętrzna. 

 
 
 
 
 
 
 

 


