…………………………………….
(Miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
(adres)

Oświadczenie do celów rekrutacji
w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze
Zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującej ustawie z dnia 21 listopada 2008
roku o pracownikach samorządowych oraz świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania wynikające z art. 233 k.k. oświadczam, iż:




posiadam obywatelstwo ………...................………..,



nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,



posiadam nieposzlakowaną opinię.

mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych,

……..…………………………
(podpis kandydata)

…………………………………….
(Miejscowość, data)

………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
(adres)

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji w
ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Zgodnie z art. 13 i 15 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
Bobrzańskiego, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.

Nowogrodu

2. W Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim powołany został Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@nowogrodbobrz.pl lub korespondencyjnie na adres administratora danych.
3. Podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu
właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji
na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim (ustawa o pracownikach
samorządowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków

wynikających z procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie danych osobowych, Kodeksem Pracy, ustawą o pracownikach
samorządowych oraz innymi aktami normatywnymi niezbędnymi do realizacji
zadań wynikających z ww. ustaw.
5. Zakres przetwarzanych danych: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data

urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane osobowe, jeżeli podanie takich
danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez kandydata ze szczególnych
uprawnień przewidzianych w procesie rekrutacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione do odbioru
tych danych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim,
jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru,
z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą
mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim. Dane mogą być udostępnione wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają
profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału
przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:






dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych,
żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
(jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne);
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
przeniesienia swoich danych;
wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli
stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO.

……..…………………………
(podpis kandydata

