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Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na uczestników 44 wyprawy antarktycznej
na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego w sezonie 2019-2020.
Do składania aplikacji zapraszamy:
Na wyprawę całoroczną:
-

-

-

-

elektroników;
informatyków (z doświadczeniem sieciowym);
elektryków oraz energetyków (do obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych);
mechaników samochodowych i warsztatowych do obsługi i naprawy sprzętu jezdnego na stacji (Ursus,
Ostrówek, Harvester, PTS-M, skutery śnieżne i silniki zaburtowe);
obserwatorów do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich (do obowiązków obserwatora należy: monitoring

ssaków płetwonogich wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji, w tym zliczanie populacji i rejestr terenów
rozrodczych, zliczanie populacji oraz codzienny monitoring pingwinów i innych ptaków, rejestr osobników oznakowanych,
rejestr terenów gniazdowania ptaków przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS, nadzór nad kamerami
do monitoringu zainstalowanymi w terenie; prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);
obserwatorów do monitoringu hydrogeochemicznego (do obowiązków obserwatora należy: wykonanie pomiarów
natężenie przepływu strumieni oraz pomiarów ilości rumowiska wleczonego, pobór próbek wody do analiz chemicznych,
wykonanie pomiarów właściwości fizykochemicznych wody, konserwacja próbek w laboratorium, codzienny pomiar sumy
opadu i grubości pokrywy śnieżnej, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);
obserwatorów do monitoringu morskiego (do obowiązków obserwatora należy: pobór próbek wody morskiej z
powierzchni i z głębokości, pobór próbek osadów z dna morskiego, przeprowadzenie pomiarów cech fizykochemicznych
wody podczas prac na morzu, konserwacja próbek w laboratorium, wykonywanie pomiarów batymetrycznych dna
morskiego, nadzór nad laboratorium Stacji, prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);
obserwatorów do monitoringu glacjologicznego (do obowiązków obserwatora należy: wykonywanie pomiarów
geodezyjnych na lodowcu i w jego okolicy przy użyciu systemu różnicowego GPS, wykonywanie i opis szurfów,
prowadzenie dokumentacji z prac terenowych);
ratowników medycznych (posiadających również kwalifikacje do pełnienia jednej z wymienionych powyżej
funkcji).

Na wyprawę półroczną:
-

kucharzy (obsługa od 20 do 40 osób);
administratorów stacji w okresie przygotowywania wyprawy w kraju oraz na stacji (do obowiązków

-

szyprów/operatorów łodzi typu RiB (do 10m) z doświadczeniem na morzu;
obserwatorów do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich oraz monitoringu hydrologicznego na Lions
Rump (ASPA 151) (Do obowiązków obserwatora należy: monitoring ssaków płetwonogich wzdłuż zachodniego wybrzeża

administratora należy: edycja pism, prowadzenie sekretariatu, organizacja spotkań i szkoleń, przygotowywanie zestawień
magazynowych, opieka nad częścią hotelową oraz gośćmi na stacji);

Zatoki Króla Jerzego - zliczanie populacji i rejestr terenów rozrodczych, zliczanie populacji oraz codzienny monitoring
pingwinów i innych ptaków, rejestr osobników oznakowanych, rejestr terenów gniazdowania ptaków przy pomocy
urządzenia mobilnego wyposażonego w GPS, nadzór nad kamerami do monitoringu zainstalowanymi w terenie,
prowadzenie dokumentacji z prac terenowych oraz w ramach monitoringu hydrologicznego wykonywanie pomiaru
natężenia przepływu wody strumieni, pobór próbek wody. Do obowiązków osób pracujących na Lions Rump należy
również dbanie o stan techniczny refugium, prowadzenie koniecznych napraw i prac konserwacyjnych oraz pomoc innym
osobom okresowo pracującym w okolicy refugium. Na przylądku Lions Rump w okresie letnim pracują dwie osoby. Praca
wiąże się z przebywaniem w odosobnieniu z ograniczonym kontaktem ze Stacją im. H. Arctowskiego w związku z czym
osoby te muszą wykazać się dużą samodzielnością).
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Dodatkowym atutem aplikujących będą następujące umiejętności oraz patenty:
-

patenty motorowodne oraz doświadczenie w prowadzeniu łodzi na morzu;
kursy wspinaczkowe oraz doświadczenie w warunkach górskich zimowych;
kursy medyczne (pierwsza pomoc, ratownictwo);
kurs operowania transporterem pływającym PTS-M;
kursy operatorów dźwignic – żurawie samojezdne i HDS-y;
uprawnienia SEP;
uprawnienia spawalnicze;
obsługa tokarki i frezarki;
znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego);
oraz w przypadku obserwatorów znajomość programów ArcGis, Matlab lub pokrewnych.

Do podstawowych obowiązków Wyprawy zalicza się:
-

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego;
wsparcie w prowadzonych pracach badawczych w terenie i w laboratoriach;
prowadzenie monitoringów realizowanych w oparciu o Stację;
reprezentowanie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w trakcie oficjalnych wizyt i kontaktów z
innymi stacjami, statkami i wyprawami;
prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych w Stacji.

Aplikacja powinna składać się z następujących dokumentów w formacie pdf:
-

podania kandydata o zakwalifikowanie na uczestnika 44. Wyprawy na Polską Stację Antarktyczną im. H.
Arctowskiego;
listu motywacyjnego;
CV;
zgody na przetwarzanie danych stanowiącą załącznik do ogłoszenia;
kopii posiadanych patentów i uprawnień.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zapewnia wyposażenie w odzież i sprzęt specjalistyczny oraz bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie w okresie trwania Wyprawy.
Informujemy, że w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w
terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2019.
Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: arctowski.logistics@ibb.waw.pl
w tytule maila: wyprawa Arctowski 44 - (nazwa stanowiska, na które jest aplikacja)
do dnia: 13.01.2019.
Termin rozmów kwalifikacyjnych: marzec-maj 2019.
Okres zatrudnienia: wrzesień 2019 – maj 2020/listopad 2020.
Wyłonieni kandydaci przed wyjazdem na wyprawę poddani zostaną specjalistycznym badaniom lekarskim
i szkoleniom ogólnym oraz specjalistycznym.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Nr________/______/20___

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z
siedzibą w Warszawie przy 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
danych osobowych zawartych w CV w celu prowadzenie rekrutacji na uczestnika 44 wyprawy antarktycznej
na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego w sezonie 2019-2020?

☐

☐

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

Jednocześnie informuję, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia powyższej zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

___________________, ____/ _____/ 20__ r.
Miejscowość,
dnia

_________________
podpis
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną widniejącą na drugiej stronie Zgody (druk dwustronny).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek nałożony przez 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
ADMINISTRATOR
DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem Pani danych osobowych jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (kod
pocztowy: 02-106) przy ulicy Pawińskiego 5A, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98,
o numerze NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu 22 592 21 40, pod adresem e-mail:
iodo@ibb.waw.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Administratora.

PODSTAWA
PRAWNA I CELE
PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:

KATEGORIE
ODBIORCÓW
DANYCH

PRZEKAZYWANIE
DANYCH

a)

pracownicy Administratora - w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego;

b)

podmioty, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy - w celu wykonywania czynności związanych z
prowadzeniem procesu rekrutacyjnego, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, usługi pocztowe i kurierskie,
informatyczne;

c)

organom nadzorującym, sądom, organom podatkowym, organom ścigania, ZUS oraz innym upoważnionym do ich
otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. banki).

Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
Ma Pani/Pan prawo do:
a)

żądania dostępu do danych osobowych – ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeśli ma to miejsce - do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy
Pani/Panu na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się
Pani/Panu, Administratora może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

b)

sprostowania danych osobowych - ma Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)

usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - ma Pani/Pan prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności
przewidziane prawem (w szczególności jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane tj. umowa została już wykonana, a roszczenia z umowy uległy przedawnieniu – art.17 ust.1 pkt
a) RODO), niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych, a Administratora ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć takie dane osobowe, jednakże w takiej sytuacji wykonanie umowy łączącej Panią/Panem z Administratorem może
stać się niemożliwe, a także Administratora ma prawo odmowy usunięcia danych w sytuacji gdy takie dane osobowe są
niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.17 ust.3 punkt e) RODO),

d)

ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w takim przypadku, Administrator wskaże na Pani/Pana żądanie takie dane
osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e)

przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące,
przetwarzane przez Administratora oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi;

f)

sprzeciwu - w pewnych okolicznościach ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a na
Administrator może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

PRZYSŁUGUJĄCE
PANI/PANU
PRAWA

KATEGORIE
DANYCH,
OKRES
PRZECHOWYWANIA

INFORMACJA
DODATKOWE

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe 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.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z procesem rekrutacji przetwarzamy przez okres 9 miesięcy od otrzymania
powyższej zgody.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych było dobrowolne. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu
profilowania.

