
Ełckie Centrum Kultury poszukuje trenerki/trenera tańca współczesnego do wspólnej pracy w projekcie 

„Młody Teatr w Ruchu”. 

Projekt „Młody Teatr w Ruchu” realizujemy od października 2019 r. jako następcę „Młodego Teatru”. Jest 

to przedsięwzięcie międzynarodowe, skupiające partnerów ze Słowenii (koordynator), Serbii, Rumunii i 

Francji. Wszystkie działania opierają się na impro, czyli teatrze improwizacyjnym, które łączymy z 

elementami ruchu. Efekty tej pracy kierujemy do dzieci i młodzieży, do których chcemy trafić poprzez 

nauczycieli, instruktorów, opiekunów. Realizacja projektu zakończy się 30 listopada 2021 r. 

Poszukujemy trenerki/trenera otwartego na eksperymenty, nowe wyzwania, gotowego do współpracy z 

pozostałymi trenerami projektu, znającego język angielski w stopniu komunikatywnym. 

Bycie w projekcie trenerką/trenerem tańca wiąże się z: 

 współprowadzeniem warsztatów dla profesjonalistów teatru i tańca oraz nauczycieli i uczniów 

(najbliższe już 22-23 lutego), 

 wyjazdami warsztatowymi do wybranych partnerów projektu, 

 przygotowaniem grup uczestników do Dnia Impro w Ruchu, który odbędzie się w pierwszym 

kwartale 2021 roku, 

 wynagrodzeniem za realizację wszystkich wyżej wymienionych działań. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego artystycznego CV oraz krótkiego listu 

motywacyjnego na adres sekretariat@eck.elk.pl do poniedziałku 3 lutego 2020 r.  

Prosimy o załączenie w liście motywacyjnym i podpisanie oświadczenia o następującej treści: 

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 

prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk, przez okres 

najbliższych 12 miesięcy. 

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz 

załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

 

....................................................... 

Podpis kandydatki/kandydata 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

 

Więcej informacji o projekcie na stronie http://eck.elk.pl/projekty/mlody-teatr-w-ruchu/. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Popek – tel. 87 621 52 45, 

aleksandra.popek@eck.elk.pl.  
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Informacja o Administratorze danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ełckie Centrum 

Kultury, ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk. 

Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 621 52 50, e-mail: sekretariat@eck.elk.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora. 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, 

na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk, będzie przetwarzało Państwa dane osobowe 

także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa 

zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie 

przez 12 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 

przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) usunięcia danych osobowych, 

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest 

dobrowolne. 

Podstawa prawna: 

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019 poz. 1040 z późn. zm.) oraz §1 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 

przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 

prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); 

Art. 6 ust. 1 lit. b 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). 

 

mailto:sekretariat@eck.elk.pl

