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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w ramach programu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Numer ogłoszenia UW/IDUB/2022/10 

Stanowisko Asystent 

Grupa stanowisk Badawcza 

Dyscyplina naukowa Językoznawstwo (socjolingwistyka, językoznawstwo 
środowiskowe, lingwistyka kontaktowa, lingwistyka 
antropologiczna) 

Słowa kluczowe Wielojęzyczność społeczna i indywidualna, różnorodność 
językowo-kulturowa, język i środowisko, języki rdzenne 

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony 

Wymiar etatu Cały etat 

Liczba stanowisk 1 

Wynagrodzenie 5500 PLN brutto / miesiąc 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
pracy 

Od 1 czerwca 2022 r. lub w najszybszym możliwym terminie 
po 1 czerwca 2022 r. 

Minimalny okres zatrudnienia 18 miesięcy; możliwe przedłużenie zatrudnienia na kolejne 
18 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w pierwszym 
okresie. 

Jednostka UW Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, 
Wydział „Artes Liberales”. 

Tytuł Działania Międzynarodowy, wielodyscyplinarny projekt badawczy: 
Różnorodność językowa i kulturowa, bioróżnorodność i 
środowisko. Zrozumienie wzorców globalnych, lokalnych 
wyników i implikacji społecznych. 

Opis Programu i Działania „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 
który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu 
podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości 
kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej 
rozpoznawalności uczelni. 

Projekt jest częścią Programu „Inicjatywy Doskonałości: 
Uczelnia Badawcza”, a jego głównym celem jest stworzenie 
interdyscyplinarnej i międzynarodowej sieci badawczej 



skupiającej się na związkach między różnorodnością 
językowo-kulturową a bioróżnorodnością. 

Program IDUB, POB IV,II.3.2. 

 

Stanowisko będzie obejmowało realizację badań w 
wybranych wielojęzycznych i biologicznie zróżnicowanych 
obszarach Meksyku, gdzie oprócz hiszpańskiego mówi się co 
najmniej dwoma językami rdzennymi. Celem badań jest 
lepsze zrozumienie charakteru relacji między różnorodnością 
językowo-kulturową a środowiskiem/bioróżnorodnością we 
współczesnej Mezoameryce, z naciskiem na kluczowe 
czynniki sprzyjające wielojęzyczności i jej utrzymaniu w 
wybranych obszarach, a także związek między praktykami 
językowymi a tradycyjną wiedzą. Planowane badania obejmą 
również studia nad użyciem języków w wielojęzycznych 
kontekstach, indywidualnymi kompetencjami 
wielojęzycznymi, statusem języków, postawami językowymi 
oraz polityką językową na poziomie społecznym, 
wspólnotowym i rodzinnym. Zatrudniony naukowiec stworzy 
również indywidualną propozycję grantu do finansowania 
zewnętrznego i/lub będzie współpracował nad propozycjami 
grantów zespołowych.  

 

Zakres obowiązków 1. Organizowanie i prowadzenie badań terenowych w 
wybranych, wielojęzycznych hotspotach w Meksyku, 
z wyraźnym naciskiem na wzorce różnorodności 
językowo-kulturowej, lokalne strategie środowiskowe 
wspierane i kodowane przez zachowania językowe i 
kulturowe, zasoby lub tradycyjną wiedzę, stabilność 
wielojęzyczności w powiązaniu do konkretnych 
modeli gospodarki i uwarunkowań środowiskowych w 
strefach bioróżnorodności; 

2. Analiza i interpretacja danych ilościowych i 
jakościowych uzyskanych w badaniach terenowych; 

3. Przygotowanie publikacji indywidualnych i 
współautorskich będących rezultatem badań; 

4. Aktywny udział w rozwoju międzynarodowej sieci 
związanej z projektem oraz współpracy ze 
społecznościami rdzennymi; 

5. Bezpośredni i aktywny udział w projektowaniu, 
opracowywaniu i składaniu wniosków o 
dofinansowanie związanych z projektem; 

Profil kandydata, wymagania, 
kwalifikacje 

• Wymagane jest wykształcenie magisterskie z 
zakresu lingwistyki i co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pracy naukowej; 



• Tytuł doktora językoznawstwa lub studia 
doktoranckie  na zaawansowanym poziomie albo 
zaawansowany etap powstawania rozprawy 
doktorskiej; szczególnie mile widziani są kandydaci, 
których praca doktorska dotyczy socjolingwistyki, 
lingwistyki stosowanej, lingwistyki środowiskowej lub 
lingwistyki  antropologicznej; 

• Bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany 
publikacjami w prestiżowych czasopismach i 
wydawnictwach międzynarodowych; 

• Udokumentowane, bogate doświadczenie w 
badaniach terenowych w społecznościach 
rdzennych; doświadczenie w Meksyku jest 
szczególnie istotne; 

• Znajomość jakościowych i ilościowych metod 
badawczych oraz analizy danych; 

• Znajomość kolonialnego języka nahuatl i bardzo 
dobra, praktyczna znajomość jednej lub kilku odmian 
współczesnego nahuatl lub innego głównego języka 
rdzennego używanego w Meksyku; znajomość 
innych rdzennych języków będzie dodatkowym 
atutem; 

• Umiejętność planowania i realizacji autorskich 
badań; 

• Doświadczenie w pracy w środowisku 
międzynarodowym/we współpracy międzynarodowej; 

• Udokumentowane interdyscyplinarne doświadczenie 
badawcze; 

• Biegła znajomość języka angielskiego i 
hiszpańskiego w mowie i piśmie (na poziomie co 
najmniej C1/zaawansowanym); 

• Udokumentowane zaangażowanie i doświadczenie w 
rewitalizacji języka; doświadczenie w badaniach 
dekolonizacyjnych i/lub działaniach 
społecznościowych będą silnym dodatkowym 
atutem; 

• Doświadczenie długoterminowej współpracy ze 
społecznościami rdzennymi będzie silnym 
dodatkowym atutem. 

 

Wymagane dokumenty • CV w języku angielskim zawierający dane 
kontaktowe;  

• List motywacyjny w języku angielskim; 

• Kopia/skan dyplomu doktora lub dokument   
potwierdzający stopień zaawansowania studiów 
doktoranckich/pracy doktorskiej; 

• Pliki PDF najistotniejszych publikacji (minimum 3); 



• Podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie znajdujący w linku: 
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-
osobowy_kandydat_11_2019.docx; 

• Oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu 
regulaminu przeprowadzania konkursów na 
Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie Nr 106 
Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciel 
akademicki na Uniwersytecie Warszawskim); 

• Podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych, stanowiące 
załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Oferujemy Pracę w dynamicznym i inspirującym zespole badawczym 
opartym na współpracy międzynarodowej; możliwość 
zdobywania interdyscyplinarnych doświadczeń badawczych 
oraz rozwijania i wdrażania własnych pomysłów naukowych. 

Forma nadsyłania zgłoszeń  Pocztą elektroniczną na adres z.roslaniec@al.uw.edu.pl z 
tytułem „UW/IDUB/2022/10” 

Procedura rekrutacyjna Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną w trybie zdalnym z Komisją Rekrutacyjną. O 
terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.  

Komisja rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia 
wstępnej oceny zgłoszeń przed etapem pełnej oceny 
kandydatów.  

Przed rozpoczęciem zatrudnienia wyłoniony w konkursie 
kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.  

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW 
procedury zatrudniania na stanowisku adiunkta, a jego 
pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 
postępowania.  

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do 
anulowania konkursu bez podania przyczyny. 

Pytania Pytania prosimy kierować na adres z.roslaniec@al.uw.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń 15 maja 2022 r. 

Interviews (tylko zaproszeni 
kandydaci) 

17-18 maja 2022 r. 

Termin ogłoszenia wyników 
konkursu 

20 maja 2022 r. 
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Sposób informowania o wynikach 
konkursu 

Pocztą elektroniczną 
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 imię i nazwisko 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet 
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca. 

Z administratorem można kontaktować się: 

● listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy 
wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

● telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: 
iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, 
przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do 
pracy. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data 
urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć 
poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym 
oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie 
rekrutacji. 

 
1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami). 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO). 

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie 
danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może 
przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez 
Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: 
justynao@al.uw.edu.pl .

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane w okresie do 5 lat 
od planowanego zakończenia Programu IDUB, tj. do 31.12.2031. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane w tym celu przez okres 9 miesięcy od 
zakończenia rekrutacji. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą 
przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę 
usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

● dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
● sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6 Art. 7 ust. 3 RODO. 

7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 



● ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

● usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, 
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 

 (miejscowość i data) (podpis kandydata) 
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CALL FOR A POSITION 

The Dean of the Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw invites applications for the position 
of Assistant under the “Excellence Initiative – Research University” Programme. 

Ref no UW/IDUB/2022/10 

Position assistant 

Job type research and research support 

Scientific discipline sociolinguistics, anthropological linguistics, 
environmental linguistics, contact linguistics, language 
planning and revitalization 

Key words societal and individual multilingualism, linguistic-cultural 
diversity, language and environment, Indigenous 
languages 

Type of employment fixed-term employment contract 

Working pattern/ Hours full time 

Number of job offers 1 

Salary ca. 5500 PLN (gross) per month 

Position starts on June 1st, 2022 or as soon as possible thereafter 

Minimum period of employment 18 months; extension for the next 18 months is possible 

Department Center for Research and Practice in Cultural Continuity, 
Faculty of “Artes Liberales” 

Project title Multidisciplinary research project Linguistic-cultural 

diversity, biodiversity and the environment. 

Understanding global patterns, local results and 

social implications 

Project and position description The “Excellence Initiative – Research University” is a 
programme of the minister responsible for higher 
education and science, which enables the University of 
Warsaw to raise the level of its research activities, the 
quality of education and accordingly, the international 
recognition of the University. 

The project is part of the Program Initiative of 
Excellence: Research University and its main goal is to 
create an interdisciplinary and international research 



network focusing on the relationships between linguistic-
cultural diversity and  biodiversity. 

 

The position will involve research in selected 
multilingual and biologically diverse areas of Mexico 
where at least two Indigenous languages are spoken in 
addition to Spanish. The goal of this research is to 
better understand the nature of relationships between 
linguistic-cultural diversity and the 
environment/biodiversity in contemporary Mesoamerica, 
with a focus on key factors favoring multilingualism and 
its maintenance in selected areas as well as the 
connection between language practices and traditional 
knowledge. The planned research will also involve 
language use in multilingual ecologies, individual 
multilingual competences, language prestige, attitudes 
and policies at the societal, community and family 
levels. The researcher employed will also create an 
individual grant proposal for external funding and/or 
collaborate on team grant proposals. 

Job responsibilities 1. Fieldwork design and carrying out fieldwork in 
selected multilingual hotspots in Mexico, with a clear 
focus on patterns of linguistic-cultural diversity, local 
environmental strategies supported and encoded by 
linguistic and cultural behaviors, resources or 
traditional knowledge, the stability of multilingualism 
in connection to specific models of economy and 
environmental conditions in the zones of 
biodiversity.  

2. Analysis and interpretation of quantitative and 
qualitative data obtained in fieldwork 

3. Preparation of individual and co-authored 
publications resulting from the research  

4. Active participation in developing an international 
network related to the project as well as 
collaboration with Indigenous communities 

5. Direct and active participation in designing, 
developing and submitting grant applications related 
to the project; 

Key requirements 1. MA in linguistics and at least 5 years of research 
experience is required; 

2. PhD degree in linguistics or close to completion PhD 
or very advanced level of development of PhD 
dissertation; especially welcome are applicants 
whose dissertation is in sociolinguistics, applied 
linguistics, environmental linguistics, or 
anthropological linguistics; 



3. Strong scientific record documented in publications 
in high-impact international journals and editorials; 

4. Documented extensive field experience in 
Indigenous communities; fieldwork experience in 
Mexico is particularly relevant; 

5. Knowledge of qualitative and quantitative methods 
of research and data analysis; 

6. Knowledge of colonial Nahuatl and very good 
practical knowledge of one or more variants of 
modern Nahuatl or another major Indigenous 
language spoken in Mexico; knowledge of other 
Indigenous languages will be an asset; 

7. Ability to design and implement original research; 
8. Experience of working in an international 

environment/in international collaboration; 
9. Documented interdisciplinary research experience; 
10. Proficiency in spoken and written English and 

Spanish (at least C1/advanced level); 
11.  Documented engagement and experience in 

language revitalization, decolonizing research and/or 
community-based activities will be a strong asset; 

12. Experience of long-term collaboration with 
Indigenous communities will be a strong asset. 

Application ● CV in English; 
● cover Letter in English addressing the requirements 

and the motivation of the applicant for this position; 
● a copy/scan of the PhD diploma or documentary 

evidence of very advanced level of development of 
PhD dissertation; 

● PDFs of most relevant publications (minimum 3); 
● signed information on the processing of personal 

data by the University of Warsaw (scan) (see: 
attachment); 

● signed questionnaire for the person applying for 
employment1; 

● declaration that they have read and accepted the 
rules for conducting competitions at the University of 
Warsaw (Ordinance No. 106 of the Rector of the 
University of Warsaw dated 27 September 2019 on 
defining detailed rules and procedures for holding a 
competition for the position of an academic teacher 
at the University of Warsaw2) 

 
1 https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-

content/uploads/sites/18/2021/01/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019_EN.docx 

2 Consolidated text: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019_EN.docx
https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019_EN.docx
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592


What we offer Work in a dynamic and inspiring research team strongly 
based on international collaboration; a possibility of 
acquiring interdisciplinary research experience and 
developing as well as implementing their own research 
ideas. 

How to apply Please send an e-mail to z.roslaniec@al.uw.edu.pl 

with the subject line “UW/IDUB/2022/10” 

Questions If you have any further questions, please contact 
z.roslaniec@al.uw.edu.pl 

Closing date for applications May 15, 2022 

Interviews (invited applicants only) May 17-18, 2022 

Notification about the results May 20, 2022 

Results will be announced by e-mail 

Note: The competition is the first stage of the recruitment procedure for the position of Assistant 
professor specified in the University of Warsaw Statute. Its positive conclusion will be the basis for 
further proceedings. Only the short-listed candidates will be invited to an online interview. 

The University of Warsaw reserves the right to cancel the competition without providing reasons.

mailto:z.roslaniec@al.uw.edu.pl


 

 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, PL-00-927 Warszawa 
office address: 
ul. Dobra 56/66, pok. 2.68, PL-00-312 Warszawa 
phone: +48 22 55 24 243 do 247 
e-mail: idub@uw.edu.pl 
inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl 

 

 ……………………………………………… 

 given and family name 

Information on personal data processing 

Controller 

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University 
of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer. 

Contact with the controller: 

● by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 
Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed); 

● by phone: 22 55 20 355. 

Data Protection Officer (DPO) 

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at 
iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing 
by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data. 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting 
recruitment documents, providing information on current recruitment process. 

Purpose and legal grounds of data processing 

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only. 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law3 (given name 
(names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional 
qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process 4, whereas other data5 
shall be processed based on your consent which may take the following wording: 

I agree to the processing of personal data provided in .... (e.g. CV, cover letter, and other submitted 
documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process. 

 
3 Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent 

changes). 

4 Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 

2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such 
data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 

04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR). 

5 Art. 6 section 1 letter a of the GDPR. 



If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of 
personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data6, which may 
take the following wording: 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the 
GDPR, provided in .................. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University 
of Warsaw for realising my recruitment process. 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes 
upon your consent7, which may take the following wording: 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the 
University of Warsaw for the period of the next nine months. 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at 
justynao@al.uw.edu.pl

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which 
had been completed upon consent before its revocation.8 

Data retention period 

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored within the period of up to 5 years 
from the planned completion of the “Excellence Initiative – Research University” Programme, i.e. until 
31.12.2031. 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data will be used for this purpose for 
a period of 9 months from the end of recruitment. 

Data recipients 

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which 
is in the scope of their duties. 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA) 

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. 
Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company 
in their data processing centres.9 Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, 
accepted by the European Commission.10 This shall guarantee an adequate level of data security. 

Rights of the data subject 

Under the GDPR data subjects have the following rights: 

● to access data and to receive copies of the actual data; 

6 Art. 9 section 2 letter a GDPR. 

7 Art. 6 section 1 letter a GDPR. 

8 Art. 7 section 3 GDPR. 

9 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 

10 https://www.privacyshield.gov 

mailto:justynao@al.uw.edu.pl
mailto:a.otwinowska@uw.edu.pl


● to correct (rectify) your personal data; 

● to restrict processing of personal data; 
● to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR; 
● to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data 

processing violates law. 

Information on the requirement to provide data 

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment 
process. Providing other personal data is voluntary. 

 

 

 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 

 (place and date) (Applicant’s signature) 


