FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA:

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

MIASTO:

Warszawa

STANOWISKO:

Adiunkt w Zakładzie Muzykologii

DYSCYPLINA NAUKOWA:

nauki o sztuce

DATA OGŁOSZENIA:

28. 10. 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

28. 11. 2019 r.

LINK DO STRONY:

http://www.ispan.pl/

SŁOWA KLUCZOWE:

Instytut Sztuki PAN, adiunkt, Zakład Muzykologii,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Warunki, jakie winien/winna spełnić kandydat/kandydatka:
1. Ukończone magisterskie studia muzykologiczne;
2. Stopień naukowy doktora;
3. Dorobek naukowy w zakresie badań nad muzyką XX w. (publikacje, wystąpienia
konferencyjne, projekty badawcze);
4. Doświadczenie w badaniach źródłoznawczych;
5. Umiejętność redagowania tekstów naukowych w języku polskim i angielskim;
6. Biegłość w posługiwaniu się edytorami tekstów i pracy w środowisku on-line.
Przystępujący do konkursu kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć następujące
dokumenty:
1. Zgłoszenie w formie podania do Dyrektora Instytutu Sztuki PAN;
2. Odpisy dyplomu/dyplomów dokumentujących posiadane stopnie naukowe (magistra i
doktora);
3. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu edukacji, pracy zawodowej i
aktywności zawodowej;
4. Wykaz publikacji;
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5. Opinia promotora;
6. Ewentualne zaświadczenia o zdobytych dodatkowych kwalifikacjach;
7. Plany badawcze;
8. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia Instytut
Sztuki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata; kandydat wyraża zgodę na
zaliczenie do grupy pracowników N.
Termin i miejsce składania ofert:
Zgłoszenia kandydatów w formie papierowej i cyfrowej winny być złożone w Sekretariacie
Instytutu Sztuki PAN (ul. Długa 26/28, Warszawa) osobiście lub drogą pocztową w
nieprzekraczalnym terminie do 28. 11. 2019 r. na adres:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
ul. Długa 26/28,
skr. pocztowa 994,
00-950 Warszawa
(w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego)

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na kopercie adnotacji: „Konkurs – adiunkt, Zakład
Muzykologii.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja konkursowa przeprowadzi z wybranymi w toku postępowania kandydatami rozmowy
kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydaci będą informowani drogą mailową bądź
listownie co najmniej 14 dni przed jej terminem. Wyniki konkursu będą podane na stronie
internetowej: www.ispan.pl nie później niż 28. 12. 2019 r.
Uwagi:
Umowa na czas określony.
Instytut Sztuki PAN zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydata.
Instytut Sztuki nie zapewnia mieszkania.
Serdecznie zapraszamy kandydatów/kandydatki do nadsyłania ofert!
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
I.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Sztuki PAN wpisana do
ewidencji działalności gospodarczej pod adresem: z siedzibą w Warszawie ul. Długa
26/28, skr. poczt. 994, 00-950 Warszawa, tel. (22) 50 48 200, fax (22) 831 31 49, email: ispan@ispan.pl, NIP 525-000-85-48, REGON 000325794.
II.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych powołanym w Instytucie Sztuki PAN pod adresem e-mail:
iod@ispan.pl, tel. (22) 5048284 lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie
I powyżej.
III.
Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów
Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w
zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów,
którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
IV.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi
powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:
a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu
rekrutacji.
b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili
wyrażenia zgody.
a. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez
okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem
dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V.

Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe
zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane
osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI .

Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują
Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
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sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VII.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym
instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym,
które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: EOG).

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie
rekrutacji.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania
danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
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