
STYPENDIUM 

 

Stypendysta/Student/Doktorant_2 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Biologii i Ekologii 

Morza  

Nazwa stanowiska: - stypendysta/ Student/Doktorant 

Wymagania: 

1. Status studenta bądź doktoranta studiów realizowanych w uczelniach na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Umiejętność stosowania różnych technik mikroskopowania  

3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej 

4. Zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy laboratoryjnej 

 

Opis zadań:  

Zadaniem studenta(-tki)/doktoranta(-tki) będzie wykonywanie zadań związanych z projektem m. 

in.: 

1. Izolacja mikroorganizmów z prób 

2. Przygotowanie preparatów do mikroskopii świetlnej 

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przygotowanych preparatów 

 

Typ konkursu NCN: OPUS 17 - Morskie, mikrobialne endolity: bioróżnorodność i funkcja 

Termin składania ofert: 1.12.2022 r. 

Forma składania ofert: pisemna (e-mail) 

Warunki zatrudnienia:  

Planowane zatrudnienie od dnia 1.01.2023 r. do 30.09.2023 r. 

Stypendium w wysokości: 1 000,00 PLN 

 

Dodatkowe informacje: 

Szczegółowych informacji udziela:  dr Ilona Złoch nr tel: 58 523 66 56 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres: 

katarzyna.palinska@ug.edu.pl następujące dokumenty: 

 

mailto:katarzyna.palinska@ug.edu.pl


1. Życiorys uwzględniający informacje o zdobytym doświadczeniu naukowym, 

warsztatach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych, uczestnictwie w 

konferencjach etc. 

2. List motywacyjny 

3. Zaświadczenie o studiowaniu na I, II lub III stopniu studiów wraz z informacją o 

semestrze i czasie trwania studiów; 

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej): 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty 

w ramach projektu „ .………………………………” 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej 

RODO informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) 

Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony 

Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 

stypendysty na Wydziale ……………. Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu ……………… 

finansowanego ze środków …………………………….., a w przypadku zakończenia postepowania 

konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem 

stypendium naukowego w ramach tego projektu. 

4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty 

również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych 

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, 

Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych 



drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie 

administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i 

archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W 

przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane 

niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują 

przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. 

8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość 

przyznania stypendium naukowego w ramach projektu ……………………... finansowanego ze środków 

……………………………. 

9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Z treścią klauzuli zapoznałem się: 

………………………………………… 

(data i podpis kandydata) 

 

 


