
Miejsce pracy: 

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków budynek C, I piętro  

 

Stanowisko: 

młodszy bibliotekarz/pracownik administracyjny  

 

Rodzaj umowy: 

umowa o pracę; pełny etat; praca od poniedziałku do piątku, praca też w soboty i niedziele 

 

Zakres obowiązków: 

- bieżąca obsługa użytkowników,  

- realizacja zamówień bibliotecznych, 

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, 

- sporządzanie i weryfikacja list dokumentów, zestawień. 

 

Wymagania:   

- wykształcenie wyższe,  

- dyspozycyjność,  

- komunikatywność,  

- zaangażowanie, 

- rzetelność. 

 

Do CV należy dołączyć:  

Podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (plik w załączniku). 

 

CV bez podpisanych zgód o przetwarzaniu danych osobowych nie będą rozpatrywane i zostaną 

zniszczone.  

Do  19 stycznia 2023 roku należy przesyłać CV wraz z podpisanymi zgodami na e-mail: 

lstachura@afm.edu.pl. 

Przesłane dokumenty aplikacyjne posłużą jedynie celom tej rekrutacji i po zakończeniu procesu 

rekrutacji zostaną zniszczone. 

 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
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 (…) 
(„Rozporządzenie Ogólne”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzej Frycza 
Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.  

II. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za 
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl.  

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury 
rekrutacyjnej, a w razie przyjęcia do pracy w związku z wykonywaniem umowy o pracę.  

IV. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
Przepisy prawa pracy: art. 22 [1] Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika.  

V. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 
uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.  

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia procedury 
rekrutacji, a w razie zawarcia umowy o pracę po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 
50 lat.  

VII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji 
międzynarodowych.  

VIII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym 
(RODO).  

IX. 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. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem 
na adres: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 
1, 30-705 Kraków.  

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia Ogólnego.  
 

 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  
 
 
…………………………………………………………………  
Miejscowość, data, czytelny podpis  
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą 
informacyjną dołączoną do mojej zgody.  
 
 
……………………………………………………………………………….  
Miejscowość, data, czytelny podpis 


