
POLITECHNIKA 
GDAKISKA 
WYDZlAi ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

ZZ/264/014/18 Gdansk, 18.07.2018 r. 

OGLOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA 

Politechnika Gdanska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki oglasza nabor na jednego pracownika inzynieryjno-

technicznego do przeprowadzenia prac zwi^zanych z utrzymaniem urzadzeii elektrycznych i elektronicznych w 

Laboratorium Inteligentnej Energetyki L A B - 6 w wymiarze lOOOh, polegaj^cych na: 

• wykonaniu badah bezpieczenstwa elektrycznego w L A B - 6 
• wykonywanie badaii srodowiskowych urz^dzen elektrycznych i elektronicznych 
• wykonywanie testow fiinkcjonalnych i akceptacyjnych urzadzeii elektrycznych i elektronicznych 
• wykonywanie testow funkcjonalnych i akceptacyjnych oprogramowania 

Wymagania: 
• wyksztalcenie wyzsze w kierunku Elektrotechnika, Energetyka lub Automatyka i Robotyka, 
• stopieri inzyniera, 
• biezaca znajomosc problematyki oprogramowania komputerowego i bezpieczenstwa elektrycznego, 
• biezaca znajomosc budowy stanowisk badawczych do badania srodowiskowego i bezpieczenstwa 

elektrycznego, 
• znajomosc budowy systemow komputerowych i serwerowych, 

• doswiadczenie w prowadzeniu badaii. 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. 

Wymagane dokumenty: 
• Podanie o zatrudnienie 

• Odpis dyplomu ukonczenia studiow wyzszych 

Informujemy, ze: 
• Konkurs moze bye rozstrzygniety bez wylonienia kandydata 
• Skontaktujemy si? z wybranymi osobami ^ 
• Nadeslanych pocztq ofert nie odsylamy 
• Zlecaj^cy zastrzegaja sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

Dokumenty prosimy skladac na adres: Politechnika Gdaiiska, Wydzia l Elektrotechniki i Automatyki , , u l . Naratowicza 
11/12, 80-233 Gdansk, pokoj 104 lub droga elektroniczn^ na adres: katarzvna.grzvbkowska(a;pg.edu.pl, do dnia 
30.07.2018 r. do godz. 15:00. 

Zyciorys 

WYDZWL ELEKTROTECHNIKI 
IAUTO^AATYKI 

tel. 58 347 24 65 
fax 58 347 18 02 
e-mail biuro.weiaCa)pq.edu.pl 
www.eia.pg.edu.pl 



O S W I A D C Z E N I E 

Oswiadczam, iz zostalem/am poinfomiowany/a o tym, ze: 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji i umowy jest 

PoHtechnika Gdanska z siedzib^ w Gdansku ul . G. Narutowicza 11/12. 

2. Politechnika Gdaiiska powolala inspektora ochrony danych, z k to rym mozna sie skontaktowac za 

posrednictwem adresu e-mail: iod(a;pg.edu.pl. 

3. Moje dane osobowe b^da przetwarzane w celu: 

a) niezbednym do zawarcia oraz realizacji Iqczacej mnie i Politechnike Gdansk^ umowy . . . , na podstawie 

przepisu art. 6 ust. 1 pkt b) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 

rozporzadzenia o ochronie danych), dalej jako R O D O , 

b) wypelnienia obowiazkow zgloszeniowych oraz rozliczeniowych wobec ZUS, a takze wypelniania 

obowiazkow podatkowo-rozliczeniowych lub ksi^gowo- sprawozdawczych, w oparciu o przepis art. 6 

ust. 1 pkt c) RODO; 

c) niezbednym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeh, w t y m odszkodowaii, zwiazanych z w w . 

umow^, a takze udzielania odpowiedzi na Pani/Pana wnioski , pytania lub skargi, oraz udzielania 

odpowiedzi w tocz^cych si? postepowaniach (prawnie uzasadniony interes administratora), na podstawie 

przepisu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje*: 

a) imi? i nazwisko, 

b) adres zamieszkania obejmuj^cy miasto, kod pocztowy, ulic? i numer lokalu, 

c) NIP/PESEL*, 

d) numer rachunku bankowego, 

e) nazw? dzialalnosci oraz jej adres obejmuj^cy miasto, kod pocztowy, ulic? i numer lokalu*, 

f) adres e - mail , 

g) telefon. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie b^d^ przekazywane do krajow poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. W zwi^zku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej Pana/Pani dane osobowe mog^ bye 

udost?pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych. 

7. Odbiorcami Pana/Pani danych mog^ bye: 

a) inne podmioty upowaznione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisow prawa, w t ym Urzqd Skarbowy, ZUS, Bank, 

b) podmioty swiadcz^ce ushagi na rzecz Politechniki Gdaiiskiej, w t ym podmioty dostarczaj^ce przesylki 

kurierskie i poczte, podmioty dostarczaj^ce oprogramowania komputerowe lub swiadcz^ce ushigi 

serwisowe dla oprogramowania komputerowego, 

c) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiqzuj^cych przepisow 

prawa (np. sady, organy scigania, instytucje paiistwowe etc.), gdy wyst^pia z z^daniem, w oparciu o 

stosowna podstaw? prawn^. 
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d) inne podmioty, ktore przetwarzaja Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace). 

8. Pana/Pani dane osobowe b?dq przetwarzane przez caiy okres obowiazywania umowy, a takze pozniej - do 

czasu uplywu okresu wymagalnosci roszczeh zwiazanych z umow^, wynikaj^cych z Kodeksu cywilnego oraz 

przez okres wskazany przez przepisy prawa w zwiazku z reahzacja obowiazkow podatkowych, rachunkowych, 

ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych. Po uplywie tego okresu dane osobowe zostan^ usuniete. 

9. Posiada Pan/Pani prawo dost^pu do tresci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuni^cia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. M a Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, 

iz przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczqcych narusza przepisy RODO. 

11. Podanie przez Pana/Paniq danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb zawarcia oraz 

realizacji umowy. W przypadku odmowy podania danych, nie b?dzie mozliwa realizacja poszczegolnych 

celow wskazanych wyzej. 

Przetwarzanie danych osobowych nie b?dzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w t y m 

pro file waniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Podpis zleceniobiorcy 

* skreslic niepotrzebne. 
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