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KLAUZULA INFoR]IIACYJNA DLA KANDYDATÓW Do PRACY' ART. 13RoDo*
Adminis!atoremPani/Panadanychosobowychjest UniwelS]tetJanaKochanowskiegow Kielcach,ul. Żeromskięgo
Administrator
inform!!e'że:
5,25.3ó9t(elce' e.mail:kancelaria@ujk'edu'p]'
w c€ l u
1) Pani/Panadane osoboive$, fakresie wskazanymw przepisachpTawapmcy będą przetwarzane
(ań. 6 ust. 1 lil' b RoDo ył z\,łiązknz an, 22
przeprowadzenia
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obecnegopostępowania
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3) odbiorcamidanychmogąbyć podn oty upowainionena mocy plzepisów prawaoraz podnioty' z którymi
administBtol zawże stosowneumo\ły w zakrcsie realizac]i uslxg zewnęfzrych wiąŹącyclrsię z
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pr/el$"Ifdfio'
L. 'r ę.i" lubograric,,en'a
5) posiadaPani/PanpraNo do odwolaniazgody w odniesieniudo danychosobow}chprzetważanychna
podstawjezgody; odwołaniezgody nie ma wpływuna zgodnoŚćz prawernprzenvarzaniadanych na
przedjej odwołanjenr;
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* Rozpożądfenie
Pa menlu Eurcpejskieedi Rady (UE) 20]ó/6?9f dnia27 kwiehia 2016r w spnwie oclrlonyosób nzycznychw zviązku z
pŹenłaŹilien danychosobowyclr i ł spRvie swobodnegopżęplym takich duych o@ uchylenia dyektylvy 95/46ĄVE (ocÓlne rozpolządz€nie
o ochfuniedmych'Dz' Uż UE L l l9 z 04.0520l6' str' l. z póŹn Zń')

w przypadku chęci wzięcia uduiałuw przyszrych naborach prosiny o dołączeniedo dokumentów ap]ikacyjnych
następującejklauzuli:
''WJ)raż'ah zgolę ńa płzefu,afzdnie din]ch osoboprch w celu wrkoruslania ich D kokj,1J,ch naboruch
prdco|'hikó|, p|owadzon!.h p|zez Lhiwenyte| Jflnfl Kochanowskie?o w Kielcdch, ul. żefu s*iego 5,25-369
Kielce, pĘez okrcs najbli^zrch 9 miesięcy.',
w przypadku zamieszczenia w dokumeńach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych' o
którychmowaw art' 9 ust' 1 RoDo (np'daneo staniezdrowia)plosimy o dołącz€ n ienastępującej
klauzuli:
t. żełońskiego 5
,w),faż m zgodę na przeh,afzanie pfzez L| iwersyel Jana Kochanovskiego w nek(,ch'
szczególnlch *atego i dinlch' o których mowa w ań.9 asl 1 RoDo' zamieszcxorych y moich liokume tacl,

Zglosz€ n ia na konkurs należyprzesłaćna adres:
Uniwers)'letJana Kochanowskiego w Kielcach
KierovmikdziękanatuWPiA' 25-029Kielce,ul. Klakowska 11
Terminzłożenia
dokumentówupływadnia: 16 lipca 2019roku (obowiązujedatawpłptu)
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