
 
 

Katowice, 02.10.2020 r.  
 

 
          
 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 
 

 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko: 

 magazynier biblioteczny  
 
Miejsce wykonywania pracy:  

 Oddział Biblioteki w Katowicach-Ligocie 
 
Rodzaj umowy:  

 umowa o pracę 
 
Wymiar czasu pracy:  

 pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa) 
 
Opis stanowiska pracy : 

 porządkowanie zbiorów drukowanych znajdujących się w bibliotece, 

 wykonywanie skanów i kopii, 

 udostępnianie materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph, 

 uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez  
Bibliotekę SUM. 

 
Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki 
SUM, 

 biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, 

   swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy, 

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 
 

Wymagania pożądane: 

 wiedza z zakresu pracy w bibliotece, 

 znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego oraz przepisów katalogowania, 

 umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej  
i szybkiej realizacji powierzonych zadań, 

 wysoka motywacja do samokształcenia, 

 kreatywność w zakresie organizacji przedsięwzięć promujących korzystanie ze zbiorów  
i usług biblioteki, 

 umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, 

 łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

 dodatkowy atut stanowi znajomość programu bibliotecznego Aleph oraz 
udokumentowany staż pracy w bibliotece naukowej. 

 
Wymagane dokumenty: 

 CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych* 

 Oświadczenie RODO  
 

 
* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 prosimy przesyłać pocztą 

elektroniczną na adres biblio@sum.edu.pl do dnia 18.10.2020 r.  
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Oświadczenie  
 

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie  

z art. 13 Rozporządzenia RODO1: 

 

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

- ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 

000289035; 

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 

3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl; 

3) Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy 

w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i a RODO, 

4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o 

udostepnienie danych osobowych. 

5) Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone 

wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie. 

6) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych; 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu 

nadzorczego; 

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji 

procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na 

wolne stanowisko pracy; 

11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji. 

 

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie 

informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne 

są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600. 

 
Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 

RODO jest dla mnie zrozumiała. 

 
 

…………………………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie 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) 

http://iod.sum.edu.pl/

