Rektor
Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”
ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy przedmiotu
Analiza matematyczna
Data ogłoszenia: 13.01.2022 r.
Termin składania podań: 13.01.2022 r. – 27.01.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.01.2022 r.

Warunki konkursu:
– posiadanie co najmniej tytułu magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk
ścisłych i przyrodniczych (preferowany stopień doktora i wyżej)
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
– mile widziany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych nauk ścisłych
i przyrodniczych
– znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:
– CV
– spis publikacji naukowych
– odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
– dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie
– umowę o pracę (zatrudnienie na pełen etat w podstawowym miejscu pracy)
– możliwość udziału w projektach badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską
– pracę w twórczym środowisku
– możliwość rozwoju zawodowego
Miejsce składania dokumentów:
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”
ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław
lub e-mail: praca@horyzont.eu

Prosimy o dołączenie następującej formuły:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a 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).
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu
spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Wyższa Szkoła

Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, ul. ks. M. Lutra 4, 54-239 Wrocław, tel.: 71 799-19-37,
e-mail: dziekanat@horyzont.eu. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu zawarcia z Państwem
umowy o pracę.
2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.:

68 411 40 00.
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

i ewentualnego zawarcia umowy o pracę.
4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b,

art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst
jednolity Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody.
5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do

odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa:
·

Upoważnieni pracownicy

·

Organy publiczne i urzędy Państwowe lub inne podmioty upoważnione na

podstawie przepisów prawa

·

Jednostki w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami

realizowanymi w imieniu uczelni
·

Szkoły wyższe w zakresie unormowanym przez przepisy prawa oraz na podstawie

zawartych umów
6.

Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

7.

Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania

procesu rekrutacyjnego w Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej.
8.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych

osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
10.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu

przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział we Wrocławskiej
Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu. Niepodanie danych będzie skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

