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Конкурс для науковців з України в галузі юдаїки (Jewish Studies) 
на Факультеті історії Варшавського університету 

 
Планований термін перебування: 6 місяців (з можливістю від 1 травня 2022 року) 
Кількість місць: 3 
Покриття витрат на перебування: 5500 PLN (нетто) 
 
 
1. Вимоги до кандидаток/кандидатів: 

• щонайменше ступінь магістра юдаїки (історія, літературознавство, релігієзнавство ітп.); 
• досвід проведення наукових досліджень в галузі юдаїки (допускаються всі 

спеціалізації); 
• підтвердження науково-дослідницької діяльності; 
• тематика дослідження, яке можна провести в польському науковому середовищі; 
• легальне перебування в Польщі, отримане на підставі положень Закону від 12 березня 

2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на 
території цієї держави (перетин кордону від 24 лютого цього року). 

 
2. Порядок проведення конкурсу: 

• кінцевий термін подачі документів: 21 квітня 2022 року в електроному варіанті на 
адресу: dziekanat.wh@uw.edu.pl, або в паперовій версії: ul. Krakowskie Przedmieście, 
26/28, кабінет 18. Документи можна подавати польською, англійською, українською або 
російською мовами. Просимо вказати тему мейла: «Judaiści z Ukrainy»; 

• для закваліфікованих, на основі документів, осіб буде проведена співбесіда (онлайн або 
ж на Факультеті, залежно від можливостей кандидатів). Співбесіди відбуватимуться з 25 
по 29 квітня 2022 року польською, англійською або російською мовами (залежно від 
вибору кандидатки/кандидата); 

• остаточний список закваліфікованих осіб буде оголошено 6 травня 2022 року. 
 
3. Перелік необхідних документів: 

• CV (резюме) та список наукових публікацій; 
• підтвердження поточної наукової діяльності (наприклад, копії дипломів, публікацій, 

посилання на вебсайти, що підтверджують роботу в науково-дослідних установах, 
посилання на публікації чи програми конференцій, рекомендації чи контактні дані осіб, 
які можуть надати рекомендацію); 

• супровідний лист, що містить тему запланованого дослідження (до 3000 знаків); 
• підписану декларацію про згоду на обробку персональних даних (додаток нижче). 
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4. Перелік обов'язків: 

• проведення досліджень в галузі юдаїки (у межах зголошеної теми); 
• співпраця з науковцями Факультету Варшавського університету та інших інституцій; 
• активна участь у науковому житті Факультету. 

 
5. Пропонуємо: 

• можливість працювати над власним дослідженням; 
• робоче місце, доступ до комп'ютера та бібліотеки; 
• допомога в отриманні грантів із зовнішніх джерел фінансування; 
• по можливості допомога з пошуком житла. 
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Інформація про захист персональних даних 
 
Адміністратором ваших персональних даних, в рамках процедури відору кандидатів, є 
Варшавський університет, вул. Краківське Передмістя, 26/28 (ul. Krakowskie Przedmieście 
26/28), 00-927 Варшава. 

 
Зв'язатися з Інспектором із захисту персональних даних можна: 
  поштою: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

(Варшавський університет, вул. Краківське Передмістя, 26/28, 00-927 Варшава), 
необхідно вказати організаційний підрозділ, до якого адресована кореспонденція; 

 телефоном: 22 55 20 355. 
 
Інспектор із захисту даних (ІЗД) 
Ви можете зв’язатися з ІЗД, призначеного Адміністратором, написавши на електронну 
пошту: iod@adm.uw.edu.pl. 
Ви можете звертатися до ІЗД у всіх питаннях, пов’язаних з обробкою ваших персональних 
даних Варшавським університетом та реалізацією ваших прав, пов’язаних з обробкою 
персональних даних. 
До завдань ІЗД не входить виконання інших справ, наприклад, працевлаштування, прийом 
документів для працевлаштування, надання інформації про працевлаштування. 

 
Мета та правові підстави обробки 
Персональні дані претендентів на роботу будуть оброблятися лише з метою відбору 
кандидатів. 
Ваші персональні дані оброблятимуться виключно з метою процедури відбору. 
Ваші персональні дані в обсязі, зазначеному в положеннях трудового законодавства (ім’я 
(імена) та прізвище, дата народження, надані вами контактні дані, освіта, професійна 
кваліфікація, інформація про попереднє місце роботи) будуть оброблятися з метою 
проведення процедури відбору кандидатів, а інші дані на підставі вашої згоди, яка може 
містити наступне формулювання: 

− Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних Варшавським університетом, які 
містяться, наприклад, в резюме, супровідному листі та інших доданих документах, з 
метою моєї участі у процедурі відбору кандидатів. 

 
Якщо документи містять дані, що зазначені у ст. 9 п. 1 GDPR (чутливі персональні дані), вам 
потрібно буде дати згоду на їх обробку, яка може містити наступне формулювання: 
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- Я надаю згоду на обробку Варшавським університетом чутливих персональних даних, 
зазначених у ст. 9 п. 1 GDPR, які містяться, наприклад, в резюме, супровідному листі та 
інших доданих документах, з метою моєї участі у процедурі відбору кандидатів. 

 
Варшавський університет оброблятиме ваші персональні дані, а також під час інших відборів, 
якщо ви надасте свою згоду, яка може містити наступне формулювання: 

 
- Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою їх використання під час 
наступних відборах, які проводитимуться Варшавським університетом протягом 
наступних 9 місяців. 

 
Ви можете в будь-який час відкликати всі вищезазначені згоди, в т.ч. надіславши 
електронного листа на адресу: dziekanat.wh@uw.edu.pl. 
Також нагадуємо, що відкликання вашої згоди не впливає на законність обробки, яка була 
здійснена на підставі вашої згоди до її відкликання. 

 
Термін зберігання даних 
Персональні дані, зібрані у процесі прцедури відбору кандидатів, будуть зберігатися 
протягом трьох місяців з моменту її закінчення. 
Якщо ви даєте згоду на використання персональних даних для цілей майбутнього 
працевлаштування, ваші дані будуть використовуватися протягом 9 місяців. 

 
Користувачі персональних даних 
Доступ до ваших персональних даних отримають уповноважені працівники адміністратора, 
які оброблятимуть персональні дані в рамках своїх обов’язків та службових завдань. 

 
Передача даних за межі Європейської економічної зони (ЄЕЗ) 
Ваші персональні дані будуть доступні уповноваженим особам, відповідно до законодавства. 
Ми ведемо записи через Google Forms. Ваші дані оброблятимуться нашим постачальником 
послуги G-Suit for Education Google у своїх центрах обробки даних. Ваші дані будуть 
захищені стандартами, викладеними в Privacy Shield, затвердженими Європейською 
комісією. Це забезпечить належний рівень захисту ваших даних. 

 
Права власників даних: 
Відповідно до положень GDPR, ви маєте право: 
● у доступі до власних даних та отримання копій; 
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● на актуалізацію (виправлення) своїх персональних даних; 
● на обмеження обробки персональних даних; 
● на видаленні персональних даних відповідно до ст. 17 п. 3 GDPR; 
● на складення скарги до Голови Комітету охорони персональних даних (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 

 
Інформація про необхідність надання даних 
Надання Вами персональних даних є необхідною умовою, що випливає із законодавчих 
положень, для участі у процедурі відбору кандидатів. Надання інших персональних даних є 
добровільним. 
................................................................ ...................... (місце і дата) 
................................................................ .................. (підпис кандидата) 
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