
       Bartniczka, ……………………….  

           (data) 

 

Oświadczenie do celów rekrutacji 

w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartniczka 

 

………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

/nazwa stanowiska/   

 

Ja niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

zam. …………………………………………………………………………………………………………….……………… 

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, przepisach 

dotyczących ochrony danych osobowych oraz ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oświadczam, że: 

a) mój stan zdrowia pozawala na zatrudnienie na ww. stanowisku;  

b) cieszę się nieposzlakowaną opinią; 

c) posiadam obywatelstwo polskie;  

d) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; 

e) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

f) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym dobrowolnie udostępnionych 

/fakultatywnych/ m.in. w postaci adresu zameldowania, numeru telefonu kontaktowego (domowego/ 

komórkowego), serii i nr dowodu osobistego, adresu e-mail oraz zdjęcia (wizerunku)/ zamieszczonych w CV lub                

w innej formie udostępnionych Administratorowi danych Wójtowi Gminy Bartniczka w celu realizacji procedury 

rekrutacji   w ramach niniejszego naboru, w tym rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy o pracę;* 

Zapoznałem/am się z treścią Informacji dotyczącej przewarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bartniczka 

dla kandydata do pracy, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach 

jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zezwalam na podstawie art. 81 ust 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191) na nieodpłatne 

przechowywanie wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV lub w innej formie udostępnionych w ofercie;  

g) wyrażam dobrowolną zgodę na przechowywanie oferty i przetwarzanie danych ustawowo wymaganych                            

i dobrowolnie udostępnionych /fakultatywnych/ w tym w postaci adresu zameldowania, numeru telefonu 

kontaktowego (domowego/ komórkowego), adresu e-mail oraz zdjęcia (wizerunku)  zamieszczonych  w CV lub w 

innej formie udostępnionych Administratorowi danych  Wójtowi Gminy Bartniczka po zakończeniu procesu 

rekrutacji do celów przyszłych rekrutacji - podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata odręcznie.**  

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k. za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

       ………………………………………………………  
                                                                   /własnoręczny podpis kandydata do pracy/ 

 

 

* Kandydat ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych dobrowolnie,  

tj. nieokreślonych w art. 22
1 

§1Kodeksu pracy lub przepisach wykonawczych do ww. ustawy,  w przypadku niewyrażenia 

zgody na przetwarzanie ww. danych należy w oświadczeniu pod lit f) dokonać wykreślenia wybranych danych oraz nie 

należy podawać ich w ofercie pracy./      

** Oświadczenie pod lit. g) jest dobrowolne i niewymagane, w razie niewyrażania zgody należy wykreślić.   


