Oswiadczenie
Ja nizej podpisany/a
///w/'f i nazwisko/
zamieszkaly/a
/adres zamieszkania/
legitymujacy/a sie dowodem osobistym
/seria i numer/
wydanym przez
przystepujac do naboru na wolne stanowisko urz^dnicze w zwiazku z art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z pozn. zm.)
i w zwiazku z postanowieniami Zarzadzenia Nr 1/11 Wojta Gminy Ostrowek z dnia
7 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzania naboru na stanowiska urzednicze w Urzedzie
Gminy w Ostrowku oraz wolne stanowiska kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych
zmienionego Zarzadzeniem Nr 95/2015 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 1 grudnia 2015r.

oswiadcza m*
swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233 Kodeksu karnego, ze:
—I posiadam obywatelstwo polskie,
LJ posiadam pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych,
LJ korzystam z pelni praw publicznych,
U nie toczy sie przeciwko mnie postepowanie karne,
U stan mojego zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds.
ksi^gowosci w Urzedzie Gminy w Ostrowku,
U

nie bytem/am jak rowniez nie jestem prawomocnie skazany/a za umyslne przestepstwo
scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe oraz zobowiazuje
si^ wystapic do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaswiadczenia o
niekaralnosci w przypadku wylonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego i
zakonczonego naboru do zatrudnienia w Urzedzie,

LJ

wyrazam zgode na przetwarzanie przez Urzad Gminy w Ostrowku moich danych
osobowych wykraczajacych poza wymog ustawowy, a zawartych w dokumentach
skladanych w zwiazku z naborem, dla potrzeb niezbednych dla jego realizacji i
dokumentacji, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO,

LJ

w przypadku zatrudnienia wyrazam zgode na przetwarzanie przez Urzad Gminy w
Ostrowku moich danych osobowych wykraczajacych poza wymog ustawowy, a
zawartych w dokumentach skladanych w zwiazku z naborem, na czas realizacji umowy
o pracc, zgodnie z RODO.
Jednoczesnie potwierdzam otrzymanie informacji, ze:
administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Ostrowek,
inspektorem ochrony danych w Urzedzie Gminy w Ostrowku jest Pani Magdalena
Gateza; tel. +48 (43) 841-50-23, e-mail: iodo<a poczta.fm

dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji
na wolne stanowisko urzednicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji
umowy o prace na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO,
Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych;
dane osobowe mogq bye udostepniane innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiazujacych przepisow prawa;
dane osobowe beda przechowywane:
- w przypadku kandydatow do pracy: przez okres 6 micsipcy od dnia zatrudnienia
kandydata wylonionego w naborze (nabor rozstrzygniety), a w przypadku
niewykmienia kandydata - przez okres 6 miesi^cy od dnia upowszechnienia
informacji o wyniku naboru (nabor nierozstrzygniety) oraz do czasu okreslonego
w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o prace oraz do czasu
okreslonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
posiadam prawo dost^pu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrazonej zgody rowniez do
ich usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, cofniccia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpiywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnieciem;
mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urze-du Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznam, iz przetwarzanie danych osobowych mnie
dotyczacych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowi^zany/a do
ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie odrzucenic ofcrty
aplikacyjnej z powodu brakow formalnych lub brak mozliwosci zawarcia umowy o
prace/
dane nie bed^ przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie
profilowania.

/miejscowosc, data/

/podpis/

jezeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, nalezy kwadrat przekreslic znakiem ,,x"

