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

Imię i nazwisko                                     miejscowość, data  

  

................................................................... 

Adres zamieszkania  

  

  

Oświadczenie 
  

Ja niżej podpisany/a .....................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

........................................................................................................................ 

                                               (adres zamieszkania)  

legitymujący/ a dowodem osobistym: 

 

 o 

numerze.........................................................................................................  

wydanym przez ............................................................................................ 

 

oświadczam, iż:  

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

2)  nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

3)  posiadam obywatelstwo polskie;  

4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawianych przeze 

mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury naboru w Miejskiej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie;  

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

a) administratorem moich danych osobowych jest Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 14;  

b)  podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego 

przeprowadzenia procedury związanej  z realizacją procesu naboru na wolne stanowisko w Miejskiej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie;  

c)  przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści moich danych, prawo do ich sprostowania  usunięcia 

 lub ograniczenia przetwarzania;  

d)  w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;  



e)  przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na 

wolne stanowisko, jednak nie dłużej niż 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie 

mogą mieć związek z realizacją procesu naboru na stanowisko w Miejskiej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Krośnie;  

f) w przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na stanowisko, przekazane przeze mnie dane 

osobowe zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa;  

g)  dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;  

h)  podanie przeze mnie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa (wskazanych 

w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, lecz nie podanie ich, uniemożliwia udział w procedurze 

naboru.  

  

  

                                                                                                                                                                       

………………..……………….  

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                       Podpis kandydata  

  


