KONKURS NA REKTORA
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Pełniący obowiązki Prezydenta Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ogłasza
konkurs na rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11) oraz zgodnie z postanowieniami par. 26 Statutu Wyższej
Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
1. Wymagania kwalifikacyjne:
1/ tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy co najmniej doktora,
2/ umiejętności organizacyjne i menadżerskie,
3/ udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,
4/ czynna znajomość co najmniej języka obcego,
5/ co najmniej 4 letni staż pracy w wyższej uczelni.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących
dokumentów:
1/ pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem,
2/ propozycje programu działania i rozwoju uczelni na okres 4-letniej kadencji,
3/ CV wraz z zamieszczoną klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych
(zamieszczoną poniżej).
3. Dokumenty mogą być składane osobiście, drogą pocztową na adres:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, pokój 18
lub 19 bądź drogą elektroniczną / na adres email: jan.zacharewicz@wstih.pl / .
Dokumenty w formie papierowej powinny być złożone w zaklejonej kopercie z napisem
„Konkurs na Rektora”.
4. Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2022 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 r.
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Założyciela.
7. Komisja konkursowa przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na rektora.
8. Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs w głosowaniu jawnym.
9. O wynikach konkursu Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

P.O. Prezydenta
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa

Jan Zacharewicz

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
▪ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę
Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000 oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
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
(RODO).
▪ Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
▪ Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Wyższej
Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku:
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Turystyki
i Hotelarstwa w Gdańsku przy Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem - iod@wstih.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia w
konkursie na rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. Państwa dane osobowe
w zakresie wskazanym w wykazie dokumentów oraz informacji, które kandydat
powinien dostarczyć, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574
t.j. z dnia 2022.03.11), w odniesieniu do innych danych podstawą prawną
przetwarzania jest Państwa zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może
zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres
trwania konkursu na rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa oraz rozpatrzenia
Państwa zgłoszenia w konkursie na rektora. Dane osobowe mogą być także
przechowywane ze względu na obowiązki archiwizacyjne.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych
i
urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać
przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne
Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi
hostingu, usługi w chmurze), zapewniającym usługi pocztowe lub zajmującym się
niszczeniem dokumentacji.
6. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom,
w
tym nie będą profilowane.
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych lub oraz prawo do wycofania udzielonej zgody w
dowolnym czasie.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych Wyższej Szkoły Turystyki i
Hotelarstwa w Gdańsku jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
postępowania związanego z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia w konkursie na rektora
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, podanie innych danych jest dobrowolne.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

