……………….……..…………………
(miejscowość, data)
………………………….…….……
(nazwisko i imię)
…………………………………..…
(adres zamieszkania)
………………………….…….……
…………………………….…….…
(seria i nr dowodu osobistego)
(numer PESEL)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem
sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe.
……………………………………………………
(czytelny podpis)
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i mam pełną
zdolność do czynności prawnych.
……………………………………………………
(czytelny podpis)
Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
rekrutacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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).
……………………………………………………
(czytelny podpis)
Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na poddanie się procedurze postępowania
sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone” zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412).
……………………………………………………
(czytelny podpis)

Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kościerzyna z siedzibą w
Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Kościerzyna , którą reprezentuje Wójt Gminy,
zwany dalej Wójtem Gminy; Wójt Gminy prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez email:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy pozyskał w procesie naboru na stanowisko pracownika
Straży Gminnej na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z
art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706, z
późn. zm.) w związku z art. 11 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.);
4) Podane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania
rekrutacyjnego za zgodą wyrażoną przez Panią/Pana w niniejszym oświadczeniu na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) i zgodnie z treścią ogólną ww.
rozporządzenia o ochronie danych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Ma Pani/Pan prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, które
zostaną na pisemne żądanie udostępnione Pani/Panu w Urzędzie Gminy Kościerzyna;
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli Pani/Pan nie zostanie zatrudniona/y na stanowisku pracownika Straży
Gminnej przechowywane będą przez okres jednego miesiąca, a następnie zniszczone;
8) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Wójta Gminy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
9) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do
Spraw Ochrony Danych Osobowych;
11) Informuje Panią/Pana, że podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia
procesu rekrutacji i ich niepodanie wiąże się z niedopuszczeniem wnioskującego do dalszego
procesu rekrutacji;
12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

……………….……..………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(czytelny podpis)

