Rekrutowana osoba: Koordynator merytoryczny dla działań z obszaru planowania
przestrzennego w ramach projektu UrbCultural Planning
Wymagania: specjalizacja w obszarze architektury, urbanistyki, projektowania przestrzeni;
zainteresowanie planowaniem partycypacyjnym i niestandardowymi narzędziami
planowania przestrzennego; znajomość języka angielskiego, elastyczność
Kryteria: list motywacyjny potwierdzający chęć uczestnictwa w projekcie, udokumentowanie
doświadczeń w wymaganych obszarach oraz określenie oczekiwanego honorarium za
realizację całego projektu
Opis projektu: UrbCultural Planning to projekt wspierający metody partycypacyjnego
planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych. Projekt
będzie opierał się też na pracy z lokalnymi społecznościami w dzielnicach 6 europejskich
miast – w przypadku Gdańska będzie to Nowy Port I Dolne Miasto. W ramach projektu
będziemy szukać metod już sprawdzonych ale i eksperymentalnych, przeprowadzimy
pilotażowe działania w gdańskich dzielnicach. Koordynator współpracować będzie z
koordynatorami działań w poszczególnych dzielnicach i z podmiotami realizującymi te
projekty, w procesach konsultacyjnych i angażujących. Partnerskie miasta to Ryga (Łotwa),
Wilno (Litwa), Kiel (Niemcy), Pori (Finlandia), Guldborgsund (Szwecja). Projekt jest
finansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk.
W trakcie projektu zaplanowane są działania podnoszące wiedzę i kompetencje realizowane
w postaci 3 konferencji konferencji i 9 labów poświęconych kolejnym etapom i zagadnieniom
metody cultural planning skupiających się na różnych aspektach metody m.in. mapowaniu
zasobów kulturowych, społecznych i przestrzennych, teorii planowania, różnorodności,
angażowania, metod konsultacyjnych etc. w dzielnicach. Będziemy przyglądać się, testować i
ewaluować metody partycypacyjne w różnych warunkach społecznych, kulturowych,
technicznych i urbanistycznych. Projekt ma na celu wypracowania szerokiego katalogu
praktyk, dostępnego dla animatorów kultury, planistów, urbanistów, badaczy i artystów
pracujących metodami partycypacyjnymi.
Czas realizacji projektu: 24 miesiące; od maja 2019 roku do końca kwietnia 2021 roku
Miejsce: Nowy Port, Dolne Miasto, Instytut Kultury Miejskiej (Główne Miasto) + praca
koncepcyjna i merytoryczna (miejsce dowolne)
Zaangażowanie: praca w elastycznym trybie, w zespołach kilkuosobowych, z
zaangażowaniem, które średnio można określić jako 10 godzin tygodniowo, z różnymi
okresami nasilenia działań (np. wymogiem większego zaangażowania w okresie maj –
czerwiec 2019, mniejszym w okresie lipiec sierpień 2019)
Zadania:
• Udział w wypracowywaniu metod działań kulturalnych i partycypacyjnych, które mają na
celu praktyczne zastosowanie m.in. do planowania rozwoju przestrzennego dzielnic,
budowania kapitału społecznego, planowania działań kulturalnych
• Analizowanie, szukanie, opisywanie metod działań kulturalnych partycypacyjnych
• Wspieranie merytoryczne i współtworzenie zespołów pracujących nad projektem w
dwóch gdańskich dzielnicach (tzw. LDP - Local Demonstrators Teams) wraz z
merytorycznym koordynatorem (specjalistą w dziedzinie urbanistyki) i lokalnymi
aktywistami
• Ewaluacja metod
• Opisywanie metod, współtworzenie modelu opisu metod działań partycypacyjnych z
wykorzystywaniem narzędzi kulturowych

Korzyści:
• Udział w wypracowywaniu i opracowaniu metod działań kulturalnych i
partycypacyjnych stosowanych do planowania rozwoju przestrzennego i społecznego
dzielnic
• Udział w międzynarodowym projekcie, poznanie dobrych praktyk z miast z krajów
nadbałtyckich, sieciowanie z ekspertami zajmującymi się tą tematyką w innych krajach
• Możliwość wspólnego kształtowania kalendarza działań w ramach projektu
• Możliwość udziału w wybranych laboratoriach realizowanych w ramach projektu w
Gdańsku i innych miastach partnerskich
• Honorarium płacone w trybie miesięcznych rozliczeń
Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl do 17 maja 2019 roku (w
temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy). Wszystkim Kandydatom zapewniamy dyskrecję.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Prosimy o dołączenie listu intencyjnego z
propozycją honorarium. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: CV z listem i rozmowa. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy.
W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy
załączyć do Pani / Pana aplikacji, wypełnione i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Pani / Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak
jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza
zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się z poniższą Klauzulą
Informacyjną Instytutu Kultury Miejskiej i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dostarczonych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, przez Instytut Kultury Miejskiej – samorządową
instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11 (dalej w treści także jako „IKM”) –
Administratora Danych Osobowych, w celu:
1. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko pracy w IKM, na jakie złożyłem/am aplikację zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych**.

TAK

NIE

2. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych w IKM, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

TAK

NIE

3. używania przez IKM telekomunikacyjnych urządzeń końcowych***, których jestem użytkownikiem, dla celów
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w IKM.

TAK

NIE

……………………………………
(data, czytelny podpis)

** Niewyrażenie zgody wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
Administratora Danych Osobowych
*** Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - oznacza urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do
podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, takie jak telefon, tablet, komputer, itp.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej –
samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11. W sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy
kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą
listu zwykłego na adres siedziby IKM. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pani/Pan aplikację oraz w celu przeprowadzenia
przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres dwóch miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, a w
wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku od daty
przekazania nam dokumentów aplikacyjnych. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą

udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną IKM, firmy hostingowej
dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz IKM, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi
teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz że podane przez Panią/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W
wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pan/Pani danych osobowych i nie wyrazi zgody, nie będziemy
mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w
formie pisemnej na adres siedziby IKM.

*****

Rekrutowana osoba: Koordynator w dzielnicy Nowy Port dla działań partycypacyjnych w ramach projektu
UrbCultural Planning
Wymagania: zainteresowanie animacją kultury, działaniami partycypacyjnymi, pracą na rzecz zmiany
społecznej; dobra znajomość animatorów lokalnych w dzielnicy Nowy Port i samej dzielnicy; znajomość
języka angielskiego, elastyczność
Kryteria: list motywacyjny potwierdzający chęć uczestnictwa w projekcie, udokumentowanie
doświadczeń w wymaganych obszarach oraz określenie oczekiwanego honorarium za realizację całego
projektu
Opis projektu: UrbCultural Planning to projekt wspierający metody partycypacyjnego planowania
przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych. Projekt będzie opierał się też na
pracy z lokalnymi społecznościami w dzielnicach 6 europejskich miast – w przypadku Gdańska będzie to
Nowy Port I Dolne Miasto. W ramach projektu będziemy szukać metod już sprawdzonych, ale i
eksperymentalnych, przeprowadzimy pilotażowe działania w gdańskich dzielnicach. Koordynator
współpracować będzie z koordynatorami działań w poszczególnych dzielnicach i z podmiotami
realizującymi te projekty, w procesach konsultacyjnych i angażujących. Partnerskie miasta to Ryga
(Łotwa), Wilno (Litwa), Kiel (Niemcy), Pori (Finlandia), Guldborgsund (Szwecja). Projekt jest finansowany z
programu Interreg Południowy Bałtyk.
W trakcie projektu zaplanowane są działania podnoszące wiedzę i kompetencje realizowane w postaci 3
konferencji konferencji i 9 labów poświęconych kolejnym etapom i zagadnieniom metody cultural
planning skupiających się na różnych aspektach metody m.in. mapowaniu zasobów kulturowych,
społecznych i przestrzennych, teorii planowania, różnorodności, angażowania, metod konsultacyjnych
etc. w dzielnicach. Będziemy przyglądać się, testować i ewaluować metody partycypacyjne w różnych
warunkach społecznych, kulturowych, technicznych i urbanistycznych. Projekt ma na celu wypracowania
szerokiego katalogu praktyk, dostępnego dla animatorów kultury, planistów, urbanistów, badaczy i
artystów pracujących metodami partycypacyjnymi.

Czas realizacji projektu: 24 miesiące; od maja 2019 roku do końca kwietnia 2021 roku
Miejsce: Nowy Port, Dolne Miasto, Instytut Kultury Miejskiej (Główne Miasto) + praca koncepcyjna i
merytoryczna (miejsce dowolne)
Zaangażowanie: praca w elastycznym trybie, w zespołach kilkuosobowych, z zaangażowaniem, które
średnio można określić jako 10 godzin tygodniowo, z różnymi okresami nasilenia działań (np. wymogiem
większego zaangażowania w okresie maj – czerwiec 2019, mniejszym w okresie lipiec sierpień 2019)
Zadania:

•

•
•

•
•

Udział w wypracowywaniu metod działań kulturalnych i partycypacyjnych, które mają na
celu praktyczne zastosowanie m.in. do planowania rozwoju przestrzennego dzielnic,
budowania kapitału społecznego, planowania działań kulturalnych
Analizowanie, szukanie, opisywanie metod działań kulturalnych partycypacyjnych
Wspieranie merytoryczne i współtworzenie zespołów pracujących nad projektem w
dwóch gdańskich dzielnicach (tzw. LDP - Local Demonstrators Teams) wraz z
merytorycznym koordynatorem (specjalistą w dziedzinie urbanistyki) i lokalnymi
aktywistami
Ewaluacja metod
Opisywanie metod, współtworzenie modelu opisu metod działań partycypacyjnych z
wykorzystywaniem narzędzi kulturowych

Korzyści:
• Udział w wypracowywaniu i opracowaniu metod działań kulturalnych i
partycypacyjnych stosowanych do planowania rozwoju przestrzennego i społecznego
dzielnic; testowanie wybranych narzędzi – działanie na rzecz dzielnicy i lokalnej
społeczności
• Udział w międzynarodowym projekcie, poznanie dobrych praktyk z miast z krajów
nadbałtyckich, sieciowanie z ekspertami zajmującymi się tą tematyką w innych krajach
• Możliwość wspólnego kształtowania kalendarza działań w ramach projektu
• Możliwość udziału w wybranych laboratoriach realizowanych w ramach projektu w
Gdańsku i innych miastach partnerskich
• Honorarium płacone w trybie miesięcznych rozliczeń
Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl do 17 maja 2019 roku (w
temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy). Wszystkim Kandydatom zapewniamy dyskrecję.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Prosimy o dołączenie listu intencyjnego z
propozycją honorarium. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: CV z listem i rozmowa. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy.
W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy
załączyć do Pani / Pana aplikacji, wypełnione i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Pani / Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak
jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza
zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się z poniższą Klauzulą
Informacyjną Instytutu Kultury Miejskiej i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

dostarczonych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, przez Instytut Kultury Miejskiej – samorządową
instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11 (dalej w treści także jako „IKM”) –
Administratora Danych Osobowych, w celu:
4. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko pracy w IKM, na jakie złożyłem/am aplikację zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych**.

TAK

NIE

5. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych w IKM, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

TAK

NIE

6. używania przez IKM telekomunikacyjnych urządzeń końcowych***, których jestem użytkownikiem, dla celów
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w IKM.

TAK

NIE

……………………………………
(data, czytelny podpis)

** Niewyrażenie zgody wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
Administratora Danych Osobowych
*** Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - oznacza urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do
podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, takie jak telefon, tablet, komputer, itp.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej –
samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11. W sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy
kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą
listu zwykłego na adres siedziby IKM. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pani/Pan aplikację oraz w celu przeprowadzenia
przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres dwóch miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, a w
wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku od daty
przekazania nam dokumentów aplikacyjnych. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną IKM, firmy hostingowej
dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz IKM, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi
teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz że podane przez Panią/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W
wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pan/Pani danych osobowych i nie wyrazi zgody, nie będziemy
mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w
formie pisemnej na adres siedziby IKM.
***
Rekrutowana osoba: Koordynator w dzielnicy Dolne Miasto dla działań partycypacyjnych w ramach
projektu UrbCultural Planning
Wymagania: zainteresowanie animacją kultury, działaniami partycypacyjnymi, pracą na rzecz zmiany
społecznej; dobra znajomość animatorów lokalnych w dzielnicy Dolne Miasto (i Stare Przedmieście) i
samej dzielnicy; znajomość języka angielskiego, elastyczność
Kryteria: list motywacyjny potwierdzający chęć uczestnictwa w projekcie, udokumentowanie
doświadczeń w wymaganych obszarach oraz określenie oczekiwanego honorarium za realizację całego
projektu

Opis projektu: UrbCultural Planning to projekt wspierający metody partycypacyjnego planowania
przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych. Projekt będzie opierał się też na
pracy z lokalnymi społecznościami w dzielnicach 6 europejskich miast – w przypadku Gdańska będzie to
Nowy Port I Dolne Miasto. W ramach projektu będziemy szukać metod już sprawdzonych, ale i
eksperymentalnych, przeprowadzimy pilotażowe działania w gdańskich dzielnicach. Koordynator
współpracować będzie z koordynatorami działań w poszczególnych dzielnicach i z podmiotami
realizującymi te projekty, w procesach konsultacyjnych i angażujących. Partnerskie miasta to Ryga
(Łotwa), Wilno (Litwa), Kiel (Niemcy), Pori (Finlandia), Guldborgsund (Szwecja). Projekt jest finansowany z
programu Interreg Południowy Bałtyk.
W trakcie projektu zaplanowane są działania podnoszące wiedzę i kompetencje realizowane w postaci 3
konferencji konferencji i 9 labów poświęconych kolejnym etapom i zagadnieniom metody cultural
planning skupiających się na różnych aspektach metody m.in. mapowaniu zasobów kulturowych,
społecznych i przestrzennych, teorii planowania, różnorodności, angażowania, metod konsultacyjnych
etc. w dzielnicach. Będziemy przyglądać się, testować i ewaluować metody partycypacyjne w różnych
warunkach społecznych, kulturowych, technicznych i urbanistycznych. Projekt ma na celu wypracowania
szerokiego katalogu praktyk, dostępnego dla animatorów kultury, planistów, urbanistów, badaczy i
artystów pracujących metodami partycypacyjnymi.
Czas realizacji projektu: 24 miesiące; od maja 2019 roku do końca kwietnia 2021 roku
Miejsce: Nowy Port, Dolne Miasto, Instytut Kultury Miejskiej (Główne Miasto) + praca koncepcyjna i
merytoryczna (miejsce dowolne)
Zaangażowanie: praca w elastycznym trybie, w zespołach kilkuosobowych, z zaangażowaniem, które
średnio można określić jako 10 godzin tygodniowo, z różnymi okresami nasilenia działań (np. wymogiem
większego zaangażowania w okresie maj – czerwiec 2019, mniejszym w okresie lipiec sierpień 2019)
Zadania:

•

•
•

•
•

Korzyści:

•

•
•
•
•

Udział w wypracowywaniu metod działań kulturalnych i partycypacyjnych, które mają na
celu praktyczne zastosowanie m.in. do planowania rozwoju przestrzennego dzielnic,
budowania kapitału społecznego, planowania działań kulturalnych
Analizowanie, szukanie, opisywanie metod działań kulturalnych partycypacyjnych
Wspieranie merytoryczne i współtworzenie zespołów pracujących nad projektem w
dwóch gdańskich dzielnicach (tzw. LDP - Local Demonstrators Teams) wraz z
merytorycznym koordynatorem (specjalistą w dziedzinie urbanistyki) i lokalnymi
aktywistami
Ewaluacja metod
Opisywanie metod, współtworzenie modelu opisu metod działań partycypacyjnych z
wykorzystywaniem narzędzi kulturowych

Udział w wypracowywaniu i opracowaniu metod działań kulturalnych i
partycypacyjnych stosowanych do planowania rozwoju przestrzennego i społecznego
dzielnic; testowanie wybranych narzędzi – działanie na rzecz dzielnicy i lokalnej
społeczności
Udział w międzynarodowym projekcie, poznanie dobrych praktyk z miast z krajów
nadbałtyckich, sieciowanie z ekspertami zajmującymi się tą tematyką w innych krajach
Możliwość wspólnego kształtowania kalendarza działań w ramach projektu
Możliwość udziału w wybranych laboratoriach realizowanych w ramach projektu w
Gdańsku i innych miastach partnerskich
Honorarium płacone w trybie miesięcznych rozliczeń

Kandydatów i kandydatki prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl do 17 maja 2019 roku (w
temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy). Wszystkim Kandydatom zapewniamy dyskrecję.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Prosimy o dołączenie listu intencyjnego z
propozycją honorarium. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: CV z listem i rozmowa. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy.
W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy
załączyć do Pani / Pana aplikacji, wypełnione i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Pani / Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak
jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza
zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się z poniższą Klauzulą
Informacyjną Instytutu Kultury Miejskiej i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dostarczonych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych, przez Instytut Kultury Miejskiej – samorządową
instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11 (dalej w treści także jako „IKM”) –
Administratora Danych Osobowych, w celu:
7. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko pracy w IKM, na jakie złożyłem/am aplikację zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych**.

TAK

NIE

8. wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych w IKM, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

TAK

NIE

9. używania przez IKM telekomunikacyjnych urządzeń końcowych***, których jestem użytkownikiem, dla celów
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w IKM.

TAK

NIE

……………………………………
(data, czytelny podpis)

** Niewyrażenie zgody wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
Administratora Danych Osobowych
*** Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - oznacza urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do
podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, takie jak telefon, tablet, komputer, itp.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej –
samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11. W sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy
kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą
listu zwykłego na adres siedziby IKM. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pani/Pan aplikację oraz w celu przeprowadzenia
przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres dwóch miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, a w
wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku od daty
przekazania nam dokumentów aplikacyjnych. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną IKM, firmy hostingowej
dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz IKM, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi
teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz że podane przez Panią/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W
wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pan/Pani danych osobowych i nie wyrazi zgody, nie będziemy
mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w
formie pisemnej na adres siedziby IKM.

