REKTOR
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO WYKŁADOWCY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W WYMIARZE 0,6-1,0 ETATU
W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ
STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ
W WARSZAWIE,
które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
Od kandydatów wymagane jest:
1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w
zakresie języka angielskiego,
2) doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej obejmujące prowadzenie zajęć w języku angielskim.
Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone w ustawie oraz w §
65, 69, 70 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu
równorzędnego,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy.
Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2019 r. w Rektoracie
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 103), 01-771 Warszawa, tel.
22 831 95 97 lub pocztą na adres: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48
(pok. 103), 01-771 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres chat@chat.edu.pl.
Bliższych informacji udziela: Rektorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez
wyłonienia kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie
konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Rektor ChAT

Warszawa, dnia 28 października 2019 r.
Rektor
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa

tel./fax: +48 22 831 95 97
kom.: +48 506 002 360
e-mail: chat@chat.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa, tel tel./fax 22 831-95-97 email: chat@chat.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą
poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce ;
2) art. 6 ust. 1 lit. B RODO3 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy);
3) art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku
dobrowolnego podania danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów).
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędne, aby uczestniczyć w
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
4. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania
zgody.
5. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być
im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te
będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
6. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym
Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
(podmioty przetwarzające);
8. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów
prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania zgodnie z regulacjami dotyczącymi
archiwizacji, obowiązującymi resorcie nauki i szkolnictwa wyższego.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i
profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo do ich sprostowania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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