
   

 

                                                                            

               

OGŁOSZENIE 
OFERTA PRACY 

 

w ramach projektu 

„Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie 

zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
 

Uniwersytet Gdański poszukuje pracownika na stanowisko  

pracownik inżynieryjno-techniczny 

WYMIAR ETATU: pełen etat (umowa na czas określony – na okres roku) 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  

 Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego  

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody  

Wydział Biologii UG 

ul. Wita Stwosza 59; 80-308 Gdańsk 

OPIS ZADAŃ: 

• Funkcja pełniona w Projekcie: Specjalista ds. digitalizacji. 

• Digitalizacja materiałów zielnikowych z ramach zadań projektowych.  

• Praca z materiałem zielnikowym (digitalizacja, prace przygotowawcze, znakowanie, geokodowanie itp.). 

• Zapewnienie pomocy i wsparcia pozostałym członkom Zespołu Projektowego. 

WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI: 

• Wykształcenie wyższe, biologiczne, tytuł zawodowy magistra - praca magisterska z zakresu lichenologii. 

• Doświadczenie w pracy z porostami (umiejętność rozpoznawania form morfologicznych plech, praca z 

porostowym materiałem zielnikowym). 

• Podstawowe umiejętności z zakresu analizowania wtórnych metabolitów porostowych metodą 

chromatografii cienkowarstwowej. 

• Znajomość nomenklatury botanicznej i lichenologicznej. 

• Umiejętność pracy z kluczami do oznaczania. 

• Umiejętność niezależnej i samodzielnej pracy oraz pracy w zespole. 

• Umiejętność wykonywania dokładnych i precyzyjnych prac graficzno-technicznych. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

• Curriculum vitae (z  uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) 

• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

• Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

• Podpisana Klauzula informacyjna (zał.1.) 

Prosimy o zamieszczenie w podaniu następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy w ramach projektu 
„Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów 



   

 

                                                                            

jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie 
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany 
o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 grudnia 2019 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

Sekretariat (pok. C404)  

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydział Biologii  

ul. Wita Stwosza 59; 80-308 Gdańsk 

 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: katarzyna.wszalek-rozek@ug.edu.pl 
  

mailto:katarzyna.wszalek-rozek@ug.edu.pl


   

 

                                                                            

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydata biorącego udział w rekrutacji na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w ramach projektu 

„Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów 

jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana 

Bażyńskiego 8. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub 

adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika inżynieryjno-

technicznego w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i 

użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności 

z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez 

kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających 

chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

5) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe 

w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o  przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. 

W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, 

o których mowa w pkt 3. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa, w tym w szczególności Centrum Projektów Polska Cyfrowa pełniącemu funkcję instytucji nadzorującej i kontrolującej 

realizację projektu 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. W przypadku 

negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w 

określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. 

9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Z treścią klauzuli zapoznałam/em się: 

……………………………………………….. 

(data i podpis kandydata) 

Załącznik 1. 
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