Załącznik nr 1

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………..
zamieszkały/a ………………………………………………………………………
świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam
z pełni praw publicznych.

……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ....................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a ............................................................................................................................
(adres zamieszkania)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań
o ś w i a d c z a m:


iż nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe



nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,



posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych

Trzciel, dnia…………………………..

……………………………………………..
Podpis kandydata

Załącznik nr 3

Trzciel , ………………………………………….

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Trzcielu moich danych osobowych, innych niż wymagane przepisami prawa, zawartych w CV,
liście motywacyjnym i innej dokumentacji przedłożonej w celu realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko:

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

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

Przysługują Pani/Panu nw. prawa:


Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)



Prawo dostępu (art. 15 RODO)



Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)



Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)



Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)



Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)



Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

……………………………………………………
Podpis kandydata

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub w
innych dołączonych dokumentach
.......................................................
Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli aplikacja zawiera dane wykraczające poza zakres określony w art. 221 Kodeksu
Pracy
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzcielu, Plac Zjednoczenia Narodowego 9 (dalej: Administrator) jako pracodawca,
którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu


za

Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@itmediagroup.pl
1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.
U. 2017 poz. 894 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, w oparciu o Art. 6
ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Zgoda może zostać
odwołana w dowolnym czasie.
2. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa
zgoda na ich przetwarzanie, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie
z przepisu prawa.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu rekrutacji.
5. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest
dobrowolne.

