
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  Wydział w Warszawie, 

zatrudni nauczycieli konsultantów o następujących specjalnościach: 

1. Nauczyciel konsultant ds. zarządzania w oświacie; 

2. Nauczyciel konsultant ds. edukacji informatycznej; 

3. Nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej; 

4. Nauczyciel konsultant ds. fizyki i/lub chemii. 

Do głównych zadań nauczycieli konsultantów należą:  

• prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, 
• udzielanie konsultacji, 
• prace koncepcyjne, 
• organizowanie form dokształcania i doskonalenia, 
• współpraca z doradcami metodycznymi, 
• współtworzenie systemu informacji pedagogicznej i promocji, 
• wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, 
• samokształcenie i doskonalenie zawodowe, 
• inne zadania, w tym współpraca z partnerami zewnętrznymi krajowymi i 

zagranicznymi 

Wymagane kwalifikacje: 

1. Konieczne: dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku uprawniającym do 
pracy w szkole 

2. Pożądane: studia podyplomowe, uprawnienia edukatorskie/trenerskie 

Doświadczenie zawodowe: 

1. Konieczne: praca w szkole/placówce oświatowej (minimum 5 lat, stopień awansu 

zawodowego nauczyciel mianowany lub dyplomowany)  

2. Pożądane: praca dydaktyczna z dorosłymi pełnienie funkcji kierowniczych w oświacie 
lub praca związana z pełnieniem nadzoru pedagogicznego 

 

Oferujemy pracę w kreatywnym i doświadczonym Zespole, możliwość rozwoju zawodowego 

i osobistego, przyjazną atmosferę pracy, udział w interesujących i innowacyjnych projektach.  

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym  

do 30 czerwca 2021 r. na adres warszawa@mscdn.edu.pl  

Szczegółowych informacji udzielają: 

Ewa Lubczyńska – tel. 510 932 783, ewa.lubczynska@mscdn.pl  

Beata Wąsowska – Narojczyk - tel.  502 398 822, beata.wasowska-narojczyk@mscdn.edu.pl  
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I. INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU NAUCZYCIELA – Na 
podstawie art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.1), „RODO". 

1. Administrator  

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli („MSCDN”), ul. Świętojerska 9,  
00-236 Warszawa, tel. 22 536 60 00, kom.: 797 990 037, fax 22 536 60 01, e-mail: 
sekretariat@mscdn.edu.pl , adres strony internetowej: www.mscdn.pl 

2. Inspektor ochrony danych 

Można się z nim skontaktować korespondencyjnie na adres Administratora lub za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@mscdn.edu.pl 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania  

1) Przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko nauczyciela konsultanta („rekrutacja”):  

a) art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – wypełnienie obowiązku prawnego 
wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy2 („k.p.”) oraz w zakresie, w jakim przewidują to 
przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 k. p., t. j.:   

 art. 9 ustawy Karta Nauczyciela3 („KN”), 

 przepisy wykonawcze do KN określające kwalifikacje wymagane do zajmowania 
stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek4, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie czynności przed zawarciem umowy o pracę, 

c) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – przetwarzanie danych za zgodą osoby, 
której one dotyczą, w zakresie niewskazanym w art. 221 § 1 k.p. oraz w innych przepisach 
szczególnych w myśl art. 221 § 4 k.p.; 

2) Wykorzystanie pozyskanych danych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych: art. 6 ust. 1 
lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – przetwarzanie danych za zgodą osoby, której one dotyczą; 

3) Ochrona przed ewentualnymi roszczeniami osoby, która nie została zatrudniona w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego (np. zarzutami o dyskryminację): art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 
2 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

4. Odbiorcy danych 

1) Podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych na podstawie właściwych przepisów 
prawa; 

2) Podmioty, którym dane mogą być powierzane do przetwarzania, świadczące usługi  
w zakresie: informatycznym (w tym dostawy oprogramowania), hostingowym, udostępniania 
zdalnych platform szkoleniowych, telekomunikacyjnym, doradczym, prawnym, kurierskim, 
pocztowym itp. 

5. Przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

                                                           
1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 
2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) 
3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) 
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) 
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Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, (poza 
Europejski Obszar Gospodarczy5, „EOG”) lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych 

1) Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów – 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji; 
niewystąpienie przez kandydata w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji  
z roszczeniami dotyczącymi jej wyników będzie uznane za domniemanie o braku takowych;   

2) Protokoły rekrutacji zawierające następujące dane kandydatów: imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego6 („k.c.”), liczba zdobytych w naborze punktów  
– 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji; 

3) Dane kandydata przetwarzane na podstawie jego zgody:  

a) do celów obecnej rekrutacji (zakres danych wykraczający poza dane wskazane w art. 221 
§ 1 k.p. oraz w innych przepisach szczególnych w myśl art. 221 § 4 k.p.) będą 
przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody, jednak nie dłużej niż 14 dni, 

b) do celów przyszłych rekrutacji (pełny zakres danych wskazany w ofercie aplikacyjnej) będą 
przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 
miesięcy. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma (na podstawie RODO) prawo do: 

1) Dostępu do danych (art. 15); 

2) Sprostowania danych (art. 16); 

3) Usunięcia danych (art. 17), ale tylko w sytuacji, gdy: 

a) nie są one już niezbędne do realizacji  celów, dla których zostały zebrane, lub 

b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta i brak jest innej podstawy prawnej do ich 
przetwarzania, lub 

c) są one przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4)  Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18), ale tylko w sytuacji, gdy: 

a) kwestionuje ona prawidłowość danych, lub 

b) pomimo przetwarzania danych niezgodnego z prawem nie zgadza się ona na ich usunięcie, 
lub  

c) Administrator nosi się z zamiarem usunięcia danych, bo nie są mu już one potrzebne do 
realizacji swoich celów, ale są one jej potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, lub 

d) wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1.; 

5) Przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20), ale tylko  
w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; 

6) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21), ale tylko w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji: 

a) zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e), lub 

b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f); 

                                                           
5 Państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein 
6 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) 



7) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3); zgoda może być wycofana w każdym 
momencie, ale jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

8) Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), jeśli uzna, że dane 
są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

8. Informacje dotyczące podania danych 

1) Dane wymagane przepisami prawa (art. 221 § 1 k.p. oraz przepisami szczególnymi w myśl  
art. 221 § 4 k.p.): 

a) nie ma obowiązku wyrażania zgody na ich przetwarzanie, 

b) ich podanie jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału  

w rekrutacji; 

2) Dane wykraczające swoim zakresem poza dane wymagane przepisami prawa (np. zdjęcie, stan 
cywilny, PESEL, miejsce urodzenia, imiona rodziców): 

a) nie ma potrzeby wyrażania odrębnej zgody na ich przetwarzanie (ich przekazanie  
w formie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 
przetwarzanie), 

b) nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji ani na jej wynik, o ile zostały 
przekazane z inicjatywy kandydata,  

c) szczególnych kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), np. dotyczące stanu zdrowia mogą być 
przetwarzane tylko w przypadku ich przekazania z inicjatywy kandydata; 

3) Wykorzystanie pozyskanych danych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych jest możliwe 
tylko za odrębną zgodą osoby, której one dotyczą. 

9. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 


