Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poszukuje kandydata na
stanowisko bibliotekarza (zastępstwo).
STANOWISKO: bibliotekarz
MIEJSCE PRACY: Instytut Języka Polskiego PAN, al. Mickiewicza 31, Kraków
RODZAJ UMOWY: umowa zlecenie
WYMIAR CZASU PRACY: dwa dni w tygodniu
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: do 8 stycznia 2021 r.
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY: od 1 lutego 2021 r.
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRACY: kwiecień/maj 2022 r.

Wymagania:






ukończone studia wyższe (licencjat) z zakresu bibliotekoznawstwa lub kierunków
pokrewnych, ewentualnie studia wyższe na innych kierunkach, jeśli kandydat posiada
doświadczenie zawodowe lub umiejętności w zakresie informacji naukowej. Istnieje
możliwość zatrudnienia studenta kończącego ww. studia magisterskie;
dokładność i dbałość o szczegóły;
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.

Zadania:






prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Instytutu;
obsługa zamówień Księgarni IJP PAN;
współpraca z jednostkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie spraw dotyczących
księgozbioru;
współpraca z redaktorami czasopism naukowych wydawanych przez Instytut w zakresie
spraw bibliotecznych;
obsługa baz danych, systemów bibliotecznych oraz instytutowej platformy RCIN.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: paulina.deja@ijp.pan.pl w
terminie do 8 stycznia 2021 r.
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych w IJP PAN.

ijp.pan.pl
ijp@ijp.pan.pl
tel. +48 (12) 632-56-92
fax. +48 (12) 632-92-41

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
NIP: 675-00-01-892
REGON: 357534720

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 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”) Instytut Języka Polskiego PAN informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut
Języka Polskiego PAN, adres siedziby al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ioda@ijp.pan.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko bibliotekarza w ramach wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
ustawą Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko bibliotekarza na podstawie wyrażonej zgody na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci
przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy
danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie
wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy
danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest
dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z
Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
na warunkach i zasadach określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

