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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Rektor Uniwersytet Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu 
„Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”. 

 

Numer ogłoszenia UW/IDUB/2020/02 

Stanowisko Adiunkt 

Grupa stanowisk badawcza 

Dyscyplina naukowa psychologia, językoznawstwo 

Słowa kluczowe psycholingwistyka rozwojowa, wielojęzyczność, psychometria 

Rodzaj pracy (umowa o pracę, 
stypendium) 

Umowa o pracę 

Wymiar etatu Cały etat badawczy 

Liczba stanowisk 1 

Wynagrodzenie do 10 000 PLN brutto brutto miesięcznie 

Termin rozpoczęcia pracy 1 października 2020 r. lub najbliższy możliwy termin po tej 
dacie 

Minimalny okres zatrudnienia 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy, 
po pozytywnej ocenie okresowej  

Jednostka UW Wydział Psychologii 

Tytuł projektu Rozwój leksykalny w perspektywie porównawczej: 
tworzenie nowych wersji językowych Międzyjęzykowych 
Zadań Leksykalnych (Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT) 

Opis projektu Projekt będzie realizowany w ramach zespołu Multi-LADA Lab 
(MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND 
ASSESSMENT LAB / LABORATORIUM BADAŃ NAD 
ROZWOJEM WIELOJĘZYCZNYM I JEGO POMIAREM), 
kierowanego przez prof. Ewę Haman, we współpracy z innymi 
zespołami biorącymi udział w Działaniu II 3.7 IDUB. 

Projekt dotyczy rozwoju leksykalnego dzieci wielojęzycznych 
oraz efektywnych metod pomiaru ich zasobu słownictwa. 
Rozwijaną w ramach projektu metodą są Międzyjęzykowe 
Zadania Leksykalne (Cross-linguistic Lexical Tasks CLT). CLT 
są częścią baterii LITMUS (Language Impairment Testing in 
Multilingual Settings). W ramach rozwijania metody 
współpracownicy tworzący nowe wersje językowe otrzymują 
wsparcie polegające na dostarczaniu oprogramowania do 
przeprowadzania badań przygotowawczych, pomoc w analizie 



 

ich wyników i w doborze pozycji testowych (bazującym na 
wynikach badań przygotowawczych), oraz pomoc w 
interpretacji wyników badań pilotażowych i opracowaniu 
ostatecznych wersji CLT (http://psychologia.pl/clts/; Haman et 
al. 2015). CLT umożliwiają międzykulturowe badania 
porównawcze dotyczące rozwoju leksykalnego, dot. 
uniwersalnych i specyficznych językowo czynników 
wpływających na ten rozwój (por. Haman et al. 2017) oraz 
badanie specyfiki rozwoju leksykalnego u dzieci 
wielojęzycznych rozwijających się typowo i nietypowo (por. 
Hansen et al., 2019; Simonsen i Haman, 2017). Projekt będzie 
kontynuacją badań prowadzonych od 2013 r., najpierw w 
ramach COST Action IS0804 (Bi-SLI), a obecnie pod 
auspicjami LiTMUS Committee (którego członkiem jest Ewa 
Haman). 

W ramach projektu upowszechniane będą metody ilościowe   
i zaawansowane analizy statystyczne wśród badaczy i 
studentów UW zajmujących się różnego rodzaju badaniami 
nad językiem i rozwojem językowym. 

Zakres obowiązków 1. analiza danych uzyskiwanych w badaniach z użyciem CLT, 
raportowanie wyników badań, przygotowywanie wystąpień 
konferencyjnych i publikacji naukowych; 

2. współudział w realizacji aktualnie realizowanych projektów 
dot. rozwoju leksykalnego dzieci jedno-  
i wielojęzycznych, w których wykorzystywane są CLT; 

3. rozwijanie współpracy międzynarodowej związanej  
z tworzeniem nowych wersji językowych CLT; 

4. rozwijanie współpracy międzynarodowej związanej  
z przekształcaniem CLT w narzędzia diagnostyczne 
(psychometryczne);  

5. współudział w składaniu nowych wniosków grantowych dot. 
rozwoju leksykalnego u dzieci wielojęzycznych,  
z wykorzystaniem CLT; 

6. współ-projektowanie i prowadzenie strony internetowej CLT 
oraz profili w mediach społecznościowych związanych z 
CLT; 

7. współ-projektowanie oraz testowanie aplikacji na tablety i 
komputery, za pomocą której możliwe będzie badanie 
dzieci z użyciem CLT; 

8. obsługa licencji na bazę obrazkową CLT, jakich UW 
udziela zagranicznym instytucjom naukowym; 

9. kontaktowanie się z administracją wydziałową (np. 
Pełnomocnik Kwestora), uniwersytecką (np. Biuro Obsługi 
Badań), w sprawach związanych z licencjonowaniem bazy 
obrazków CLT; 

10. wzmacnianie współpracy międzyjednostkowej na UW  
w zakresie interdyscyplinarnych badań nad językiem, 
inicjowanie nowych aktywności upowszechniających 



 

wiedzę statystyczną i metody eksperymentalne i ilościowe 
wśród badaczy języka na UW. 

Profil kandydata, wymagania, 
kwalifikacje 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

1. spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 85 ze zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 
Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190), 

2. posiadają stopień doktora nauk społecznych w zakresie 
psychologii lub doktora nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa lub nauk pokrewnych, 

3. posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami 
w renomowanych czasopismach międzynarodowych 
(Kandydatka/Kandydat powinien być pierwszym autorem 
przynajmniej dwóch prac opublikowanych w czasopiśmie z 
listy JCR), 

4. mają doświadczenie w pracy badawczej w zakresie 
rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych oraz w 
zakresie tworzenia narzędzi do pomiaru poziomu rozwoju 
językowego dzieci jedno- i/lub wielojęzycznych, 

5. biorą aktywny udział w konferencjach naukowych, 
6. znają programy używane do analizy danych, 
7. biegle posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie. 

Dodatkowo, mile widziane: 

1. doświadczenie w pracy organizacyjnej w środowisku 
naukowym (np. kierowanie projektem badawczym, 
doświadczenie na stanowisku sekretarza lub menadżera 
projektu badawczego), 

2. potwierdzone publikacjami doświadczenie w badaniach 
dzieci jedno- i wielojęzycznych dotyczących rozwoju 
leksykalnego z użyciem CLT, 

3. doświadczenie w upowszechnianiu metod ilościowych  
i statystycznych w badaniach nad językiem i wśród 
praktyków zajmujących się oceną funkcjonowania 
językowego dzieci lub osób dorosłych. 

Wymagane dokumenty • CV po angielsku,  

• list motywacyjny po angielsku, 

• pdfy maksymalnie 5 publikacji najbardziej związanych z 
tematyką konkursu 

• podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
((załącznik do niniejszego ogłoszenia), 

• podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet 
Warszawski, 

• oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał 
się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na 



 

Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora 
UW z dnia 27 września 2019 r.1); 

Oferujemy Pracę w dynamicznym zespole badawczym, realizującym 
projekty we współpracy międzynarodowej, wsparcie w 
rozwijaniu własnych pomysłów badawczych, możliwość 
nawiązania szerokiej współpracy międzynarodowej. 

Forma nadsyłania zgłoszeń  pocztą elektroniczną na adresy a.otwinowska@uw.edu.pl oraz 
info@psych.uw.edu.pl z tematem maila „UW/IDUB/2020/02” 

Termin nadsyłania zgłoszeń 13 sierpnia 2020, godz. 12.00 czasu warszawskiego (CEST) 

Termin ogłoszenia wyników 
konkursu 

1 września 2020 

Sposób informowania o wynikach 
rekrutacji 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie 

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku 
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 
postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej. Rozmowy 
kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami są przewidywane w terminie od 24 do 28 sierpnia 2020. 

 

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

                                                      

 
1 
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034&Source=https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/A
llItems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_te=2019&p_ee=211%252e000000000000&p_ID=4958&Page
FirstRow=91&&View=%7B2B21B394-B898-4172-B5AB-033F675AED32%7D 

mailto:a.otwinowska@uw.edu.pl
mailto:info@psych.uw.edu.pl
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034&Source=https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_te=2019&p_ee=211%252e000000000000&p_ID=4958&PageFirstRow=91&&View=%7B2B21B394-B898-4172-B5AB-033F675AED32%7D
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034&Source=https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_te=2019&p_ee=211%252e000000000000&p_ID=4958&PageFirstRow=91&&View=%7B2B21B394-B898-4172-B5AB-033F675AED32%7D
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034&Source=https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_te=2019&p_ee=211%252e000000000000&p_ID=4958&PageFirstRow=91&&View=%7B2B21B394-B898-4172-B5AB-033F675AED32%7D
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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 pracy2 (imię (imiona) i nazwisko, 
data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane4 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 
która może przyjąć poniższe brzmienie: 

                                                      

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

3 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). 

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

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

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. 

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 przetwarzanie5, 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 zgodę6, 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 
adresy: a.otwinowska@uw.edu.pl oraz info@psych.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.7 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 
okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

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

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.8 Państwa dane 

                                                      

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

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

7 Art. 7 ust. 3 RODO. 

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

mailto:a.otwinowska@uw.edu.pl
mailto:info@psych.uw.edu.pl


 

będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską.9 Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

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; 

• 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) 

  

                                                      

 
9 https://www.privacyshield.gov 



 

CALL FOR A POSITION 

The Rector of the University of Warsaw invites applications for the position of an Assistant Professor 
under the Excellence Initiative – Research University (2020-2026) Programme. 

 

Ref no UW/IDUB/2020/02 

Position Assistant Professor (adjunct) 

Job type Research 

Scientific discipline psychology, linguistics 

Key words Developmental psycholinguistics, multilingualism, 
psychometrics 

Type of employment (contract of 
employment, scholarship) 

Fixed term employment contract 

Working pattern/ Hours Full time 

Number of job offers 1 

Salary Up to PLN 10 000 (gross) per month 

Position starts on October 1st, 2020 or as soon as possible hereafter  

Minimum period of employment 18 months; extension for the subsequent 18 months is possible 
following positive evaluation of the first work period 

Department Faculty of Psychology 

Project title Lexical development in a comparative perspective: creating 
new language versions of Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT 

Project description The project will be part of the Multi-LADA Lab 
(MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND 
ASSESSMENT LAB), directed by prof. Ewa Haman and will be 
carried out in cooperation with other teams participating in 
IDUB Action II 3.7. The project concerns the lexical 
development of multilingual children and effective methods for 
measuring their vocabulary. The method developed within the 
project is Cross-linguistic Lexical Tasks CLT. CLTs are part of 
the LITMUS battery (Language Impairment Testing in 
Multilingual Settings). As part of developing the method, 
collaborators creating the new language versions of the tasks 
receive support consisting in the form of software for 
conducting preparatory studies, assistance in analyzing their 
results and in selecting test items (based on the results of 
preparatory studies), as well as assistance in interpreting the 
results of pilot tests and developing final versions of CLT 
(http://psychologia.pl/clts/; Haman et al. 2015). CLT enable 
cross-cultural comparative research on lexical development 



 

related to universal and language-specific factors influencing 
this development (cf. Haman et al. 2017) and examining the 
specifics of lexical development in multilingual children 
developing typically and atypically (cf. Hansen et al., 2019; 
Simonsen and Haman, 2017). The project will be a 
continuation of research conducted since 2013, first as part of 
COST Action IS0804 (Bi-SLI), and now under the auspices of 
the LiTMUS Committee (of which Ewa Haman is a member).  

Within the project, knowledge of quantitative methods and 
advanced statistical analyses will be popularised among 
researchers and students of the University of Warsaw engaged 
in various types of language and language development 
research. 

Job description and 
responsibilities 

1. analysis of data obtained in research using CLT, reporting 
of research results, preparation of conference 
presentations and scientific publications; 

2. participation in the implementation of currently ongoing 
projects regarding the lexical development of mono- and 
multilingual children which use CLT; 

3. developing international cooperation related to creating 
new CLT language versions; 

4. developing international cooperation related to the 
transformation of CLT into diagnostic (psychometric) tools; 

5. participation in submitting new grant applications related to 
lexical development in multilingual children using CLT; 

6. co-design and maintenance of the CLT website and social 
media profiles related to CLT; 

7. co-design and testing of applications for tablets and 
computers, to be prepared for testing children using CLT; 

8. handling of licenses for the CLT picture database granted 
to foreign scientific institutions by the University of Warsaw; 

9. contacting the faculty administration (e.g. Chief 
Accountant/Quaestor's Representative), university offices 
(e.g. Research Service Office) in matters related to 
licensing the CLT image database; 

10. strengthening inter-unit cooperation at the University of 
Warsaw in the field of interdisciplinary language research, 
initiating new activities, disseminating statistical knowledge, 
experimental and quantitative methods among language 
researchers at the University of Warsaw. 

Key requirements We will consider candidates who fulfil the following 
requirements. They: 

1. meet the conditions set out in the Act on Higher Education 
and Science of 20 July 2018 (Journal of Laws of 2020, item 
85 as amended) and the Statute of the University of 
Warsaw (Resolution No. 443 of the University of Warsaw 
Senate of 26 June 2019, Monitor item 190), 



 

2. have a PhD in social sciences in the field of psychology or 
a PhD in the humanities in the field of linguistics or related 
discipline, 

3. have scientific achievements documented in publications in 
renowned international journals (the candidate should be 
the first author of at least two published papers in a journal 
from the JCR list), 

4. have experience in research in the field of language 
development of multilingual children and in the designing of 
assessment tools measuring the level of language 
development of monolingual and/or multilingual children, 

5. take an active part in scientific conferences, 
6. know data analysis software, 
7. are fluent in English, spoken and written. 

Additionally, the following assets are welcome: 

1. experience in organizational work in a scientific 
environment (e.g. management of a research project, 
experience as a secretary or manager of a research 
project), 

2. experience in studies of monolingual and multilingual 
children regarding lexical development using CLT, 
confirmed by publications, 

3. experience in the dissemination of quantitative statistical 
methods used in research on language development 
among practitioners involved in assessing the language 
functioning of children or adults. 

Application • CV in English,  

• Cover Letter in English 

• Pdfs of up to 5 most relevant publications  

• Signed information on the processing of personal data 
(scan) (see: attachment) 

• Signed agreement for the processing of personal data by 
the University of Warsaw (scan) 

• 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 of September 27th, 201910); 

What we offer Work in a dynamic research team conducting projects in 
international cooperation, support in developing their own 
research ideas, and a chance to establish extensive 
international cooperation. 

                                                      

 
10 https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/M.2019.282.Zarz_.106-EN.pdf 

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/M.2019.282.Zarz_.106-EN.pdf


 

How to apply  Please send an e-mail to: a.otwinowska@uw.edu.pl and 
info@psych.uw.edu.pl with the subject line: 
„UW/IDUB/2020/02” 

Closing date for applications August 13th, 2020; 12.00 pm CEST 

Notification about the results September 1st, 2020 

Results will be announced by e-mail or phone 

 

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 (to take place 
between August 24th-28th, 2020). 

 

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

mailto:a.otwinowska@uw.edu.pl
mailto:info@psych.uw.edu.pl


 

 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
adres siedziby Biura IDUB: 
ul. Dobra 56/66, pok. 2.68, 00-312 Warszawa 
tel.: +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 law11 (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 12, whereas other 
data13 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. 

                                                      

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

12 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). 

13 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 data14, 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 consent15, 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 
a.otwinowska@uw.edu.pl and info@psych.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.16 

Data retention period 

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months 
from the date the recruitment process is completed. 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period 
of nine months. 

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.17 Your data shall be protected under the standards of the Privacy 
Shield, accepted by the European Commission.18 This shall guarantee an adequate level of data 
security. 

                                                      

 

14 Art. 9 section 2 letter a GDPR. 

15 Art. 6 section 1 letter a GDPR. 

16 Art. 7 section 3 GDPR. 

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

18 https://www.privacyshield.gov 

mailto:a.otwinowska@uw.edu.pl
mailto:info@psych.uw.edu.pl


 

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; 

• 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) 

 


