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DZIEKAN
KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH

SZKOŁY GŁowNEJ HANDLO\ilEJ w \ilARSZA\ilIE
ogł^sza konkurs na stanowisko wykładowcy

w InsĘtucie InformaĘki i Gospodarki Cyfrowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca
2018 roku.

I(rvteria kwalifikacvine:
1. Ty,tuł magistra nauk technicznych, matematycznych lub ekonomicznych w zakresie informatyki

(informatyki gospodarczej ).
2. Doświadczenie dydaktycznę w szkole wyższej obejmujące prowadzenie zajęć w języku polskim i

angielskim w obszarzę informatyki.
3. Biegła znajomość zagadnień zwięanych z bazami danych (w szczególności Oracle), w tyn

znajomość SQL (Oracle SQL), znajomość PLISQL, na poziomie umozliwiającym prowadzeńe zalęc
dydaktycznych.

4. Doświadczenie związane z zagadnieniami dotyczącymi big-data.

5. Praktyczne umiejętności w zakresie programo\Mania komputerów, zwłaszczaw językach Java i C++;

umiejętność progfamowania aplikacji mobilnych będzie dodatkoĘłn atutem.

6, Posiadanie certylrkatów znajomości technologii Oracle i innych z dziedziny informatyki.

W_r,-łrn a gan e dokum ent}z:

1. Podanie do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2. List motyrvacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata.

3, CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
4. Wykaz publikacji.
5. Odpis dyplomu magisterskiego lub dokument równowazny.
6. I(westionariusz osobowy. (formularz na stronie internetowej KŁE)
'7. Oświadczenie konkursowe. (formularz na stronie internetowej K4E)
8. Oświadczenie o łvyrazeniu zgody na przelnvarzanie danych osobowych. (formularz ną stronie

internetowej KAE)

Dokumenty należy składać wBiurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, ul. Madalińskiego 618, p.230.
Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o,której kandydat zostanie poinformowany
indywidualnie. Termin przyjmowania zgłoszeń upłyłva 18 października 2019 r. Kolegium Analiz
Ekonomicznychzastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Wyniki konkursu
będą dostępne na stronie BIP SGH w ciągu 30 dni po jego zakończęniu (art. 1 19 pkt 3 PoSWiN).

Kolegium

Kolegium Anal]z Ekonom cznych, Szkoła Główna Ha
al. Niepodległasci 162, a2,554 WaTszawa tel.: +48 22 56
kae@sgh,waw.p, www,sgh.waw,p /kae
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www.sgh.waw.pl
, prof. SGH



lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą
przy al, Niepodległości 162,02-554 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
możta skontaktować się pod adresem iod@seh.waw.pl.
Cel i podstawa prawna przefrvarzania danych osobowych Danę osoboweprzetwarzane sąw celu
r ealizacji procesu rekrutacj i. P o dstawą prawną przetw ar zarńa danych j est:

o ustawa z dnia26 azerwca 1914 r. Kodeks pracy' oraz ustawa z dnia20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce5;

. art. 6 ust. 1 lit. b RODO6 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
doty czą przed zaw arciem umowy) ;

o art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwatzanie danych osobowych - w przypadku
dobrowolnego podania danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z
przepisów).

Podanię przezPaństwa danych osobowych w zakresie wynikającyn z afi..221 Kodeksu praay oraz
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędne, aby uczestnl,czyc w postępowaniu
rekrutacyjnlłn. Podanie przez P aństwa innych danych j est dobrowolne.
Czas przetwarzania danych osobowych Dane będąprzętwarzatę do czasu zakończęniarekrutacji.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane
będąprzetwalzanę do czasu odwołania zgody.
Odbiorcy danych W przypadku korzystania przez administratora z usfug 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.
Informacja o niepodejmowaniu zautomaĘzowanych decyzji Na podstawie Pani/Pana danych
osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Prawa rwiązane z przefuarzaniem Przysługuje Pani,/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ptzetwarzania, W zakresie, w jakim podstawą prawną
przetwarzana danych jest ar1. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani,Panu prawo do wycofaniazgody
w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpłyłl,tl na zgodność z prawem przetwaTzania, którego
dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani,/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani,/Pan, iż przetwaruanie Pani,Pana danych osobowych
narusza RODO.

1 Dz. |,). z 2018 r. poz. 9I7 ze zm.
2 Dz.U. z2018 r. poz. 1668.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dnia}7 kwietnia 201ó r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku zprzetwarzaniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie clanych), Dz. Urz. UE L l l9 z 04.05.2016, str. 1, ze
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