FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
MIEJSCE PRACY: Pracownia Fosforylacji Białek Roślinnych IBB PAN
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent (na okres ok. 6 miesięcy - do 30.04.2018)
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia molekularna
DATA OGŁOSZENIA: 12. 09. 2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05. 10.2018
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: w terminie jednego miesiąca liczonym od daty ogłoszenia konkursu.
FORMA SKŁADANIA OFERT: dowolnie (poczta, e-mail, osobiście)
LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
− posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub pokrewnych;
− praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu biologii molekularnej i biochemii
(klonowanie DNA, izolacja RNA, analiza ekspresji genów za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym,
przygotowywanie konstrukcji genowych, analiza lokalizacji białek i oddziaływań białko-białko w
komórkach roślinnych, analiza aktywności kinaz białkowych w żelu oraz w roztworze);
− praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu hodowli i fizjologii roślin
(hodowla Arabidopsis thalina, transformacja roślin, genotypowanie, analiza fenotypowa);
− udokumentowany dorobek badawczy z zakresu biologii/biochemii roślin w postaci publikacji
naukowych w czasopismach naukowych;
− doświadczenie w przygotowywaniu wniosków badawczych oraz realizacji i kierowaniu projektami
badawczymi finansowanymi przez instytucje co najmniej ogólnokrajowe;
− odbycie co najmniej krótkoterminowego zagranicznego stażu naukowego;
− dobra znajomość języka angielskiego;
− umiejętność pracy w zespole;
− udokumentowany udział w kursach i konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych.
Przystępując do konkursu należy złożyć:
1. List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
2. Życiorys naukowy.
3. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu doktora.
4. Wykaz publikacji, listę komunikatów konferencyjnych.
5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.).
Dokumenty proszę składać drogą pocztową na adres: Prof. Grażyna Dobrowolska, Instytut Biochemii i
Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a, 02-641, Warszawa
lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany
dokumentów) na adres: dobrowol@ibb.waw.pl
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

ADMINISTRATOR
DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej
Akademii Nauk z siedziba w Warszawie, ul. Pawińskiego 5a (02-106 Warszawa), wpisany do
rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98, o numerze NIP: 526-1039-742, o numerze REGON: 000325819
Kontakt z Administratorem jest możliwy:

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

IODO



telefonicznie pod numerem: 22 592 21 45



pod adresem e-mail: secretariate@ibb.waw.pl



pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Pawińskiego 5a (02-106 Warszawa)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie został powołany.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f)
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, co oznacza, że
przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:

PODSTAWA PRAWA
PRZETWARZANIA

CELE PRZETWARZANIA
ORAZ
PRAWNIE
UZASADNIONY
INTERES
ADMINISTRATORA



na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w CV (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a) RODO);;



wynika nawiązanego stosunku pracy i jest ono niezbędne do realizowania obowiązków z
niego wynikającego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit b) RODO);



jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(przesłanka z art. 6 ust. 1 lit c) RODO);



jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

W nawiązaniu do podstaw prawnych wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe są
przetwarzane w celu:
a)

prowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a i b);

b)

prowadzenia dokumentacji kadrowej, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów
prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c);

c)

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f);

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
KATEGORIE
ODBIORCÓW DANYCH

a)
b)

PRZEKAZYWANIE
DANYCH
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

upoważnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności sądy, zakład ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe, banki;
świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z procesem rekrutacji przetwarzamy przez okres
6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo do:

PRZYSŁUGUJĄCE
PANI/PANU PRAWA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawienia) swoich danych;
zgłoszenia sprzeciw;
do ograniczenia przetwarzania;
wniesienia skargi do organu nadzorczego;
żądania usunięcia dobrowolnie podanych danych osobowych.
1

Zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

KATEGORIE DANYCH

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

imię i nazwisko;
imię ojca;
imię matki;
data urodzenia;
adres zamieszkania (adres korespondencyjny);
wykształcenie;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo, przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie przez Państwa w CV i liście
motywacyjnym.
INFORMACJA O
WYMOGU LUB
DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (pkt a-g) jest wymogiem prawnym wynikającym z
1
art. 22 Kodeksu Pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

