Data ogłoszenia: 19 sierpnia 2019 roku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Psycholog na 1 etat od 01.09.2019r.
(nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe psychologiczne uniwersyteckie
b) zaświadczenie o niekaralności
c) przygotowanie pedagogiczne
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
b) umiejętność prowadzenia terapii psychologicznej
3. Mile widziane:
a) referencje
4. Zakres wykonywanych zadań:
a) diagnoza psychologiczna
b) prowadzenie terapii psychologicznej
5. Wymagane dokumenty:
a) xero dyplomu ukończenia studiów z psychologii
b) cv oraz przebieg pracy zawodowej
c) zaświadczenie o niekaralności
Klauzura informacyjna dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
z siedzibą w Sulejówku., tel: 22 783 58 58, mail: poradnia@poradniapsych.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni możliwy jest pod adresem email
poradnia@poradniapsych.pl

3.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974
r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej w Sulejówku.

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt
tylko z wybranymi kandydatami –

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie do dnia 27 sierpnia 2019 r. dokumentów
(np.osobiście, kurierem lub pocztą) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na stanowisko pracy: Psycholog na 1 etat
(nazwa stanowiska)

