
 
 

Muzeum Historii Polski w Warszawie  
poszukuje osoby na stanowisko: 

 
Specjalista/ka  

 
Nr ref.: DBWS/05/2019/MHP 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie obiektów cyfrowych. 

 

Zakres obowiązków: 

 pozyskiwanie obiektów cyfrowych na potrzeby wystawy stałej,  
 pozyskiwanie praw autorskich i licencji do obiektów cyfrowych na potrzeby wystawy stałej,  
 wykonywanie kwerendy obiektów cyfrowych na potrzeby wystawy stałej 
 selekcja obiektów cyfrowych pod kątem ich jakości; 
 prowadzenie bazy obiektów cyfrowych gromadzonych na potrzeby wystawy stałej; 
 nadawania numerów pozyskanym obiektom cyfrowych  zgodnie z przyjętym systemem ewidencji oraz 

ich katalogowanie; 
 przygotowanie obiektów cyfrowych do dalszego udostępniania na potrzeby Muzeum i innych podmiotów; 
 zawieranie umów licencyjnych i innych, niezbędnych do pozyskania obiektów cyfrowych na potrzeby 

wystawy stałej 
 nadzór nad zawartymi umowami licencyjnymi, 

 współpraca z działem Organizacyjno-Prawnym w zakresie zawierania umów i innych kwestii formalno-
prawnych  

 współpraca z działem Księgowości w zakresie obiegu dokumentów finansowo-księgowych,  
 odpowiedzialność za obieg dokumentów finansowych, nadzór nad wydatkami i rozliczeniami 

finansowymi, 

 
Wymagania: 

 minimum rok doświadczenia w pozyskiwaniu obiektów cyfrowych, praw autorskich i licencji,  
 wykształcenie wyższe (preferowane: historia, historia sztuki, bibliotekoznawstwo, inne kierunki 

humanistyczne); 
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie; 
 podstawowa znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego; 
 dobra znajomość MS Office (w szczególności program MS Excell); 

 dobra organizacja pracy własnej; 
 samodzielność; 
 staranność, dokładność. 

 
 
Oferujemy: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  
 współpracę z zaangażowanym i zmotywowanym zespołem; 
 możliwość zdobycia nowego doświadczenia; 

 
Wymagane dokumenty: 

 Curriculum Vitae. 
 List motywacyjny. 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o 

treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 



 
aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu 
przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem 
RODO”. 

 
Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 
31.05.2019 r., w tytule podając numer referencyjny: DBWS/05/2019/MHP 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 
33/35, 00-560 Warszawa 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty i 
nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz  nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne 
stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu 
rekrutacyjnego. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani 
przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, 
po tym okresie zostaną zniszczone. 

6. Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), 

uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 
00- 193, ul. Stawki 2. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie 
rekrutacyjnym. 

8. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu 
o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

 
  


