Kraków, 27.06.2018
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektów Sat4Envi, EPOS-PL, PAUart
w obszarze Java Software Developer
Wymagania:
• Znajomość języka Java (ew. innego wysokopoziomowego języka programowania).
• Znajomość dobrych praktyk programowania.
• Umiejętność posługiwania się środowiskiem IDE.
• Umiejętność posługiwania się systemami kontroli wersji.
• Umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość technologii Java EE, Spring, Hibernate,
• znajomość Angular 1/2,
• znajomość GWT,
• znajomość HTML, JavaScript/TypeScript, CSS,
• Znajomość technologii chmurowych,
• Doświadczenie w pracy w oparciu o metodologie zwinne (Agile).
Oferujemy:
Pracę przy tworzeniu zaawansowanych systemów IT dla wiodących inicjatyw naukowych w obrębie
technologii webowych i chmurowych.
Zatrudnienie na umowę o pracę.
Zgłoszenia:
CV prosimy kierować na: kariera@cyfronet.pl
Dokumenty należy przesłać w terminie do 9 lipca 2018, godz. 12:00.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail:
cyfronet@cyfronet.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan z nami
skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a) Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zwany dalej: „KP”) – dotyczy to danych osobowych, o
których mowa w art. 221 § 1 KP,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Pani/Pana zgody i dotyczy to danych osobowych
innych niż wskazane w art. 221 § 1 KP, jeżeli przekaże nam Pani/Pan takie dane.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
uprawnionych na podstawie przepisów prawa do kontroli dokumentacji projektu. Dostęp do
Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres, w którym Administrator
obowiązany jest do przechowywania i udostępniania uprawnionym podmiotom dokumentacji
dotyczącej realizacji projektu.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednocześnie
informujmy, że cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych
dokonywane jest przez nas z naruszeniem przepisów RODO.
9. Informujemy, iż w procesie rekrutacyjnym nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 KP jest konieczne do
wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych oraz wyrażanie zgody na ich
przetwarzanie (treść zgody poniżej) nie jest obowiązkowe i nie wpływa na możliwość udziału w
rekrutacji.
Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych
osobowych w procesie rekrutacji (jeżeli chce nam Pani/Pan przekazać dane inne niż wskazane w art.
221 § 1 KP):
Treść zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11,
30-950 Kraków w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych
dokumentów) kandydatami.
ACK Cyfronet AGH zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów
kwalifikacyjnych oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowisk
jedynie wybranych kandydatów.

