
 

 

Kierownik Projektu – dr inż. Anna Kajetanowicz 

Project Manager – dr inż. Anna Kajetanowicz  

 

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Wydziału Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 

Uniwersytet Warszawski 

Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, Biological and Chemical Research Centre, 

University of Warsaw 

 

poszukuje kandydata do pracy w ramach projektu badawczego: 

is looking for a candidate to work in a scientific project: 

 

„Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach 

metatezy” 

„Synthesis of ruthenium complexes bearing CAAC ligands and their use in metathesis reactions” 

 

program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 

programme Opus supported by National Science Centre 

 

 
 

na stanowisko: 

position: 

 

Student (1) 

Student (1) 
 

wymagania: 

requirements: 

- status studenta studiów licencjackich lub magisterskich 

- BSc or MSc student status 

- dobra wiedza z zakresu syntezy organicznej lub chemii metaloorganicznej 

- good knowledge of organic synthesis or organometallic chemistry 

- dobra znajomość języka angielskiego 

- good command of English 

 

Oferujemy stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc. 

We offer a scholarship of 1000 PLN/month. 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie kompletu dokumentów 

 (CV, list motywacyjny, kontakt do osoby mogącej wystawić opinię, informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych (wzór poniżej)) e-mailem zatytułowanym: “OPUS Application student Nazwisko Imię”. 

karol.grela@gmail.com. Aplikacje przyjmujemy do 15.10.2018 r. 
 

Candidate should send all required documents (CV, Cover Letter, contact to a person who may provide 

the references, information on the processing of personal data (see the text below)) together as one e-mail 

E-mail entitled: “OPUS Application student Surname Name” by 15th October 2018 to 

karol.grela@gmail.com. 
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mailto:karol.grela@gmail.com


 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z 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), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji 

oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe 

dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z 

siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie 

przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 

.....................................   ...................................................................... 

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
 

INFORMATION CLAUSE  

 

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 

and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation), University of Warsaw hereby informs: 

1. The Controller of your personal data is the University of Warsaw with its registered office 

at Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. The Controller has designated the Data Protection Officer who supervises the processing of 

personal data, and who can be contacted via the following e-mail address: 

iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Your personal data will be processed for the purpose of carrying out a recruitment process 

and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of 

Warsaw; 

4. The provided data will be processed pursuant to Article 221 § 1 of the Act of 26 June 1974 

Labor Code (uniformed text: Dz.U. of 2018, item 917) and your consent for processing of 

personal data; 

5. Provision of data in the scope stipulated in the Labor Code is mandatory, and the remaining 

data are processed according to your consent for processing of personal data; 

6. The data will not be shared with any external entities;  

7. The data will be stored until you withdraw your consent for processing of personal data; 

8. You have the right to access your personal data, to rectify, erase them, restrict their 

processing, object to processing, and to withdraw the consent at any time; 

9. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of 

Personal Data. 

 

CONSENT CLAUSE 

 

I hereby consent to have my personal data processed by the University of Warsaw with its 

registered office at Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa for the purpose of carrying 

out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at 

the University of Warsaw. 

I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data is 

voluntary. 

 

 

 

…………………………………………….                      …………………………………………… 

(place and date)                                                                      (signature of the person applying for 

employment) 
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