
 

 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW 
Adres ul. Wiktorska 63 , 02-587 Warszawa  

KRS 0000875978 NIP 5213916470 REGON 387857893 

Ogłoszenie o pracę tymczasową [KIM.Z.14.06.2022] 

Krajowy Instytut Mediów poszukuje osoby na stanowisko: 

PRACOWNIK TYMCZASOWY DAT 

Zakres obowiązków: 

Wsparcie bieżącej pracy zespołu przy prowadzonych aktualnie projektach 

badawczych, pomoc na wszystkich etapach badań w tym na: 

• wyszukiwanie danych, 

• weryfikacja i wprowadzenie danych, 

• współpraca z innymi działami, 

• inne prace administracyjne. 

 

Wymagania: 

• wysoka kultura osobista,  

• komunikatywność,  

• zdolności organizacyjne, odporność na stres (wymagana systematyczność i 

terminowość),  

• umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,  

• umiejętność pracy w grupie, 

• łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,  

• umiejętność obsługi pakietu MS Office,  

• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego, 

• status ucznia lub studenta do 26 roku życia, 

• niekaralność. 
 

Oferujemy: 

• umowę zlecenie na okres 1 miesiąca (praca na przełomie czerwca/lipca 2022 

r.), 

• elastyczne godziny pracy,  

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego. 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: p.kalinowski@kim.gov.pl nie później niż do 

17.06.2022 do godziny 12:00 

W temacie wiadomości proszę napisać: PRACOWNIK TYMCZASOWY DAT 

Zaznaczamy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami. 

W zgłoszeniu proszę dopisać: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w dostarczonych przez mnie dokumentach niezbędnych do procesu rekrutacji”. 
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KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW 
Adres ul. Wiktorska 63 , 02-587 Warszawa  

KRS 0000875978 NIP 5213916470 REGON 387857893 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI DO PRACY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) (dalej jako „RODO”), Krajowy Instytut Mediów w Warszawie jako 

administrator danych informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów z 

siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa (dalej jako 

„Administrator” (ADO -Administrator Danych Osobowych). 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan 

kontaktować z administratorem za pomocą adresu e-mail: iod@kim.gov.pl 

3) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich 

poprawiania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania 

ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. 

4) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu udziału w niniejszym 

procesie rekrutacyjnym 

6) Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO – w zakresie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie innych danych niż określone w art. 221 § 1 

Kodeksu pracy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się 

odbywać, niezależnie od wyrażonej zgody, również na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na 

dochodzeniu oraz obronie roszczeń Administratora). 

7) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wykraczającym 

poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne. W każdym momencie może 

Pani/ Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Podanie przez Panią/ 

Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 

8) Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w niniejszym procesie 

rekrutacyjnym. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu 

rekrutacyjnego, a następnie usuwane. W przypadku braku procesu rekrutacji 

nie przechowujemy dokumentacji aplikacyjnej. 

10) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym 

Administrator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na zlecenie 

Administratora, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z 

poleceniami Administratora. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą 

przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

12) W dokumentacji aplikacyjnej należy dodać zgodę następującej treści 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

dostarczonych przez mnie dokumentach niezbędnych do procesu rekrutacji”. 


