
 

 

Białystok, 30 października 2018 r. 

KWSL.111.1.2018 

 

Ogłoszenie o pracy 

 

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Filia w Białymstoku, Wydział Sztuki Lalkarskiej zatrudni na 

podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń 

finansowych/kasjer.  

Przewidywana data podjęcia pracy: luty 2019 r. 

Praca w godzinach: 8.00-16.00. 

Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok 

 

Podstawowe obowiązki:   

- obsługa rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, 

- rozliczania delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, 

- bieżąca analityka rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, studentami, 

- współpraca z zastępcą kwestora w zakresie egzekucji należności, 

- przygotowywanie danych do sprawozdawczości finansowej i statystycznej, 

- prowadzenie rozliczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Wymagania: 

- wykształcenie: wyższe; preferowane rachunkowość i finanse, ekonomia, administracja,  

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, finansów publicznych, prawa podatkowego 

(m.in. podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych), 

zamówienia publiczne, finansowanie szkolnictwa wyższego, 

- znajomość obsługi komputera: biegła obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel),  

- praktyka w obsłudze systemów kasowo-księgowych oraz kas fiskalnych, 

- minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zadań stanowiących planowany zakres 

obowiązków,  

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista,  

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w uczelni artystycznej oraz znajomość języka 

angielskiego. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV – zawierającego zgodę (treść poniżej) na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z przebiegiem procesu rekrutacji – oraz listu motywacyjnego drogą 

elektroniczną na adres: kanclerz@atb.edu.pl do dnia 25 listopada 2018 roku do godz. 16.00. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7435398. 
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TREŚĆ ZGODY DO UMIESZCZENIA W CV: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV oraz w procesie rekrutacji w celu 

prawidłowej realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. rozliczeń finansowych/kasjer w 

Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, o które się ubiegam.  

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich 

danych osobowych przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 

22/24, 00-246 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji. 

 

CV bez w/w  zgody oraz klauzuli nie będą brane pod uwagę. 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.  



 

 

KLAUZULA – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, w dalszej części zwana „AT”. 

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez AT 

lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z AT na adres: Akademia Teatralna 

im. A. Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych: iod@at.edu.pl. 

2. RODO 

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie 

od dnia 25 maja 2018 r. 

Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane w trakcie procesu rekrutacji, z dobrowolnie przesłanego do AT CV. 

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

AT przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu 

określonym w treści zgody oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych w powyżej wskazanym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, o której 

mowa w punkcie powyżej.  

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 

powyżej lub do czasu wyrażenia sprzeciwu/cofnięcia zgody. 

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. AT nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji 

wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez AT, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych, 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać: 

a) składając wniosek w naszej siedzibie, 

b) przesyłając wniosek na adres: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, 

c) przesyłając wniosek drogą mailową na adres: rektorat@at.edu.pl, 

d) składając wniosek telefonicznie pod numerem: (22) 831 95 45 lub (22) 831 69 25. 

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami 

prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub 

sposobu ich przetwarzania.  

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez AT Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, 

może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 

lub organizacji międzynarodowych 

AT nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych. 


