Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

Załącznik nr 1b do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
„Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.)
INFORMACJE O KANDYDACIE/KANDYDATCE:
1. Imię i nazwisko
…………………………………………………..……………………………..
2. Numer pracowniczy
…………………………………………………………………………………..
3. Wydział
…………………………………………………………………………………..
4. Stopień /tytuł naukowy:
□ mgr
□ mgr inż.
□ dr
□ dr inż.

□ dr hab.
□ dr hab. inż.
□ prof. dr hab.
□ prof. dr hab. inż.

5. Stanowisko:
□ Instruktor
□ Lektor
□ Asystent
□ Starszy wykładowca

□ Adiunkt
□ Profesor uczelni
□ Profesor

6. Grupa pracownicza:
□ dydaktyczni

□ badawczo-dydaktyczni

□ badawczy

DANE KONTAKTOWE :
7. NR TEL. SŁUŻBOWEGO
………………………………………………

8.

E-MAIL SŁUŻBOWY

…………………………………………………….…………………

Potwierdzenie danych przez Dział HR
□Tak □Nie Potwierdzam prawdziwość danych w zakresie punktów 1 do 6.
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Pieczęć i podpis pracownika Działu HR
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PROJEKTU:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan
skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2
lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):


Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego do projektu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe kandydatów niezakwalifikowanych do projektu będą umieszczane na listach rezerwowych, celem
ewentualnego przeniesienia na listę zakwalifikowanych, pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę
wytypowaną w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych, będą one przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, chyba, że przepis
prawa zezwala na ich dalsze przechowywanie.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rekrutacyjnej do projektu;
2) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
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4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do projektu:
Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych w
niniejszym Formularzu zgłoszeniowym dla pracowników kadry akademickiej) przez Uniwersytet Śląski w
Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do przedmiotowego
projektu.

……………………………………………………
podpis kandydata

* Niepotrzebne skreślić

BIURO PROJEKTU
Uniwersytet Śląski w Katowicach
40–007 Katowice, ul. Bankowa 12, p. 156

www.zintegrowane.us.edu.pl
 32 359 21 73

