
OŚWIADCZENIE 

 

Ja…………………………………,zamieszkały /a   w ………………………………………… 

                 (imię i nazwisko)        (adres) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

na podstawie Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

niniejszym oświadczam, że: 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

- korzystam z pełni praw publicznych, 

- nie byłem/łam  skazany/a  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego, 

- nie byłem/łam  skazany/a  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe. 

- posiadam nieposzlakowaną opinię 

 

         ……………………… 

(data i podpis) 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 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) oraz ustawą z dnia. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

 

 

………………………….  

     (data i podpis) 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  z 

siedzibą  w Elblągu, tel: 556256725, e-mail: ckziu@elblag.eu   

                                      

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  z siedzibą  w Elblągu 

możliwy jest pod numerem tel. 556256725 lub adresem e-mail: iodo@zsti.elblag.pl  

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 

danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji 
do pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od ostatecznego terminu składania ofert dokumenty 

niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


