OSWIADCZANI, ZB
przystgpuj4c do naboru na wolne stanowisko vzqdnicze.......

[

] posiadarn obywatelstwo polskie

[ ] posiadam obywatelstwo innego niz Polska paristwa Unii EuropeJslciej lub innego paristwa. lct6rego
obywatelom na podstawie um6w migdzynalodowych lub przepis6r.l,praiwa wsp6lnotou'ego plzyslugu.je plawo do
podj gcia zahudnieni a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
[

] posiadarn

[

] korzystam

[

] nie toczy sig przeciwko rnnie postgpowanie karne

petrnq zdolnoSi do czynnodci prawnych

z pelni praw publicznych

[

] nie byiem/arn i nie jestem skazanyla zaunrydlne przestgpstwo Seiganp z oslcar2enia publicznego lub r-rnrl,Slne
przestgpstwo skarbowe.

[ ] nie bytem/am i nie jestem 'skazanyla kalq zal<aVt pelnienia tunkcji zrvi.lz:anych
z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o l(t6fej mowa W usiawie z clnia l'J grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych lDz.U.22017 r. poz.

73ll

ze

nl.l

[

] nie bylem/am i nie jestern prawomocnie s\<azanyla za przestqpstwa o kt6rych mowa art. 54 ust. 2 pkt
o finansach publicznych I Dz.U. 2017 r, po2.2077 ze znt. I

[

]

3

usitaw),

charakter wykonl.wanej przeze ntnie dzialalnodci gospodarczej jest/byl zgodny
w ogloszeniu o naborze

z wymaganiami okredlonyuri

[

] oSrviadczam,2ebrak plzeciwskazari zdrowotnych do zatrudnienia

na okreSlonym starrowisku;

[

] wyra2am zgodg na przetwarzanie przez Centrum Obstugi Finansowej rv Sieladzu rnoich danych osoborvych
zawaftych w dokumentach skladanych w zwi4zku z naborern, dla potrzeb niezbpdnych dla jego lealizac.ji
i dokumentacj i, JedrroczeSnie potwierdzam otrzymanie in formacj i, iz:

r
.
.
.
.
.
.
o
t
r
.

Administlatorem przetwarzanych danych osobowych jest Centrlum Obslugi Finansou'ej rv Sieradzu, ul.
Rycerska 4,98-200 Sieradz, tel.43 650 30 10, e-rnail: sekretariat@cof'.sieradz.er"r, w inrieniu lct6rego dziala
Dyrektor,
dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@cof.$ieradz.eu,
dane osobowe bgd4 przetu'alzane w celu prowadzenia naboru i relrrr"rtacji norvych pracou'nil<6tv
obrvieszczane do wiadonroici publicznej,
dane osobowe nie bgdq przekazywane do Paristw trzecich,

i

nroglq bf

i

dane osobowe bgdlprzetwarzane przez okles: co najmniej 3 nrieisigcy od dnia nawiqzania stosunku pr.aoy
z osobq wylonion4 w drodze natrolu.
dane osobowe bedqprzetwarzane na podstawie:
1 ) Ustawy z dnia 26 czerwca 1 974 r. Kodeks pracy,
2) Ustawy z dnia27 listopada 2008 r'. o placorvnil<ach sarnorz4dowydh,
posiadam mo2liwoSi dostgpu i aktualizacji podanych danych,
przysluguje mi pt'awo do 24dania usunigcia lr,rb ograniczenia'f.rzelwarzania oraz prawo do v,niersienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak2e prawo do przenoszenia dartych,
z przysluguj4cych mi praw mogg skorzystai kontaktujqc siE przez podane wy2ej dane,
przysluguje mi prawo wniesienia skargi do Ulzgdu Ochrony Danycft Osobowych,
podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbgdne do zleali4or,vania celu. W ramach realizo\\'anego
przetu,arzania nie wystppuje profi lowanie.

/mie.jscowoSi. data,/

tjeteli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, naleZy wlaSciw

/podpis/
e zaznaczyi znal<ienr

,,x"

