
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8 | 40-007 Katowice | www.wszop.edu.pl | t: 32 355 97 70 | praca@wszop.edu.pl 

 

 

 
 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH 
 

zatrudni osobę na stanowisku: 

 
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 

 
 

Opis stanowiska:  

 prowadzenie i bieżące aktualizowanie zbioru przepisów prawa wewnętrznego Uczelni 

 opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (regulaminy, uchwały, zarządzenia) 

 opiniowanie projektów decyzji, umów, instrukcji 

 współpraca z działami wewnętrznymi zakresie informacji przekazywanych do MNiSW 

w systemie POLON 

Wymagania:  

 wykształcenie wyższe prawnicze 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy 

 dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy  

 umiejętność korzystania z systemów informacji prawnej (Lex/Legalis) 

 samodzielność i dobra organizacja pracy 

 umiejętność opracowania projektów aktów prawnych / redagowania pism  

 znajomość prawa administracyjnego, w tym o szkolnictwie wyższym i nauce 

 bardzo dobra znajomość pakietu Office (WORD, Excel) 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

 szkolenia zawodowe i kursy dokształcające,  dofinansowania do studiów, 

studiów podyplomowych  

 pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, pakiet MultiSport) 

 

     ………………………………………………………………………………………………………… 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, z siedzibą 

w Katowicach, 40-007, ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl. 

2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych WSZOP: ido@wszop.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisko specjalisty 

ds. organizacyjno-prawnych. Przetwarzanie danych ma związek z realizacją obowiązku prawnego oraz 

uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c; f ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-RODO). Dane osobowe kandydata do pracy 

są przetwarzane w oparciu o przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 221 kp, art. 2981 kp i  ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) są przetwarzane na podstawie 

dobrowolnej zgody (art. 221a kp w związku z art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a następnie są trwale 

usuwane, chyba że kandydat do pracy zgłosi wolę uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez 

WSZOP. 

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 
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6. Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzaniu lub prawo wycofania zgody na ww. 

przetwarzanie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą może być w każdym czasie wycofana, poprzez wysłanie 

zgłoszenia na adres ido@wszop.edu.pl. 

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są 

niezgodnie z prawem. 

 

        ……………………………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA ! 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@wszop.edu.pl ze wskazaniem 

przedziału oczekiwań finansowych  
 

Do CV należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych:  

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji niniejszej rekrutacji 

zgodnie z art. 6 ust. 1 a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie 

związanym z ochroną moich danych osobowych.”  
 

 

ODPOWIEMY NA WYBRANE APLIKACJE 

 

Dziękujemy ! 
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