A PhD student position in molecular biology/physiology available from 2018 in the project founded by
National Science Centre entitled “The role of ALKBH proteins in obesity and type 2 diabetes
development using the pig model” lead by prof. Elżbieta Grzesiuk.
The main idea of the project is to determine the role of ALKBH proteins, so far linked to DNA/RNA
damage repairing, in obesity and type 2 diabetes development. Indication of the mechanisms regulating
these processes is planned in the porcine model as it is much closer to human physiology compared to the
commonly used rodent model.
Requirements
The successful applicant should:
• hold MSc degree (or equivalent) in Biology, Biochemistry, Physiology,
• Biotechnology, or will be close to obtain it;
• have intermediate skills in protein purification from eukaryotic systems;
• have experience in protein analysis by Western Blot and Immunohistochemistry techniques;
• have fluency in spoken and written English;
• be enthusiastic about nature, ecology, evolution and problem solving
• be well organized, eager to learn and ready to assimilate literature
Our offer
• Participation in courses and conferences;
• Three years stipend (2000-4000 PLN net per month);
The application must include
• Curriculum vitae,
• Motivation letter,
• At least one recommendation letter and contact details of the referee/s,
• A list of publications and/or communications (if applicable).
Applications are welcome at elag@ibb.waw.pl or karolina_ferenc@o2.pl

Application should be send before 28th September, 2018.
Selected applicants will be invited for an interview and asked to present their work.
All applications must contain the following statement to allow us process your data: “hereby give consent for my personal data included in
the job offer to be processed for the purposed recruitment under the Data Protection Act 1997 (Dz. U. 2002 no. 101, item 926 with subs.
changes"

KLAUZULA INFORMACYJNA 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: 526-10-39-742, 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



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



jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę (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
PRZEKAZYWANIE
DANYCH
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

a)

upoważnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądy, zakład
ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe, banki;

b)

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)

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c)

zgłoszenia sprzeciw;

d)

do ograniczenia przetwarzania;

e)

wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f)

żądania usunięcia dobrowolnie podanych danych osobowych.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:

KATEGORIE DANYCH

a)

imię i nazwisko;

b)

imię ojca;

c)

imię matki;

d)

data urodzenia;

e)

adres zamieszkania (adres korespondencyjny);

f)

wykształcenie;

g)

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 art. 221 Kodeksu
Pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

