Ogłoszenie o konkursie na stanowisko redaktora czasopisma „Kultura i Społeczeństwo”
§1
1. Organizatorem konkursu na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Kultura i
Społeczeństwo”, zarejestrowanego w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez
Sąd Okręgowy w Warszawie - VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem PR 648, są jego
dwaj współwydawcy: Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie oraz
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.
2. W celu przeprowadzenia konkursu współwydawcy powołują czteroosobową komisję
konkursową, w której skład wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z wydawców.
3. Do skuteczności wyboru redaktora naczelnego konieczne jest uzyskanie przez kandydata
przynajmniej trzech głosów osób wchodzących w skład komisji konkursowej.
§2
1. Celem konkursu jest wybór redaktora naczelnego czasopisma „Kultura i Społeczeństwo”.
2. Zwycięzca konkursu zostanie powołany na funkcję redaktora naczelnego przez
współwydawców.
§3
1. Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów w konkursie na stanowisko redaktora naczelnego
odbywa się w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 r.
2. Zgłoszenia powinny być dostarczone osobiście lub przesłane pocztą na adres: Instytut
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa z dopiskiem
„Kultura i Społeczeństwo - konkurs”.
3. O zachowaniu określonego w regulaminie terminu przyjmowania zgłoszeń decyduje data
wpływu zgłoszenia, a nie nadania korespondencji w polskiej placówce pocztowej.
§4
Kandydat na redaktora naczelnego powinien spełniać następujące warunki formalne:
a/obywatelstwo polskie;
b/ pełna zdolność do czynności prawnych;
c/stopień lub tytuł naukowy z dziedziny nauk społecznych.
§5
Zgłoszenie kandydata na stanowisko redaktora naczelnego powinno zawierać:

a/ życiorys zawierający szczegółowy opis osiągnięć zawodowych, w szczególności
dotyczących działalności naukowej oraz wydawniczej, a także znajomości języków obcych;
b/ dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego oraz doświadczenie kandydata
i znajomość języków obcych;
c/ list motywacyjny;
d/ oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych koniecznych do objęcia stanowiska
redaktora naczelnego określonych w art. 25 ustawy Prawo prasowe, to jest: posiadania
pełnej zdolności do czynności prawnych i obywatelstwa polskiego oraz tego, że kandydat nie
jest pozbawiony praw publicznych, a także skazany za zbrodnię wymienioną w rozdziale XVII
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600), jeżeli nie
upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary i nie był skazany za występek tego
samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, a także nie jest
skazany za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne
potępienie oraz nie jest osobą, która, co najmniej trzykrotnie, była karana za przestępstwa
określone w niniejszej ustawie;
e/ dane kontaktowe kandydata, to jest: adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej;
f/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące
załącznik do niniejszego ogłoszenia.
§6
1. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny zgłoszeń - najpóźniej do 15 lutego 2019 roku wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat obok prezentacji własnej osoby będzie
zobowiązany do przedstawienia koncepcji rozwoju czasopisma „Kultura i Społeczeństwo”.
3. Komisja zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej.
4. Wybór redaktora naczelnego nastąpi najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.
5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu bez
wskazania przyczyny takiej decyzji.

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

\Załącznik do ogłoszenia o konkursie na redaktora naczelnego „Kultury i Społeczeństwa”

OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości, że:
* Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma
„Kultura i Społeczeństwo” jest współwydawca tego czasopisma będący jednocześnie
współorganizatorem konkursu, to jest Instytut Studiów Politycznych PAN oraz podmioty, z którymi
zawarł on stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Instytutu Studiów
Politycznych PAN.
* Organem nadzorczym powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk powołał inspektora ochrony danych w osobie
Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem
<krp.maciejluczak@gmail.com> lub telefonicznie pod numerem 502 348 833.
* Przetwarzanie zbieranych przez Instytut Studiów Politycznych PAN danych osobowych jest
niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowiska redaktora naczelnego czasopisma „Kultura i
Społeczeństwo”.
* Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę
w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn - cofnąć. Posiada ona także prawo dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma
także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania
danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Mając powyższe na uwadze:
Jako osoba pełnoletnia oświadczam, że w pełni dobrowolnie przekazałem Instytutowi Studiów
Politycznych PAN swoje dane osobowe, to jest: imię i nazwisko, dane o przebiegu kariery naukowej,
adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Instytut Studiów
Politycznych PAN, z siedzibą przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie (00-625), w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Kultura i Społeczeństwo”.
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