
Kanclerz Polskiej Akademii Nauk 

zatrudni na umowę-zlecenie 3 osoby do pilnowania porządku na terenie 

i przed wjazdem do garażu podziemnego przy ul. Hożej 5/7 w Warszawie, 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w godzinach od 18:00 

do 6:00 każdego dnia, w systemie zmianowym. 

Oferty pisemne, z dopiskiem na kopercie „Garaż”, należy składać na 

załączonym formularzu drogą pocztową lub osobiście, w siedzibie Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie, 00-901 Warszawa, PKiN, pl. Defilad 1, XXIII 

piętro, pok. 2309, do 27.11.2019 r. do godziny 12:00. 

Podstawowe kryterium wyboru: najniższa cena brutto za 1 godzinę usługi.  

Wymagania dodatkowe dla osoby wykonującej ww. usługę: 

- wykształcenie minimum podstawowe, 

- wysoka kultura osobista, 

-.złożenie oświadczenia, na załączonym formularzu, o niekaralności oraz 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

-udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu usługi 

(min. 1 rok) będzie dodatkowym atutem, 

- inne dane kandydat podaje dobrowolnie. 

Kanclerz Akademii chętnie zatrudni do wykonywania ww. usługi emerytów lub 

rencistów, mogących wykonywać opisane czynności i spełniających powyższe 

warunki. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, które, 

po wstępnej weryfikacji ofert, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej 

oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

Tel. Kontaktowy: 603 873 100 

 
 
 
Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Polska Akademia Nauk. Dane osobowe 
Zleceniobiorcy będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia przedmiotowej umowy (art. 6 ust. 
1 lit. b RODO). Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być przekazywane podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą 
przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania 
umowy, a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane z aplikacji 
rozpatrzonych negatywnie będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia 
rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2019 r., a potem zostaną komisyjnie zniszczone. Podanie 
danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia 
i zrealizowania umowy. Zleceniobiorca ma prawo żądać od zamawiającego dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do 
przenoszenia danych. Zleceniobiorcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych są następujące: iod@pan.pl . 

 


