
Załącznik nr 1

.........................….. , dnia ………………………
        (miejscowość)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej  podpisany(a) …………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

zamieszkały(a) w  ……………………………………………………………………………….

legitymujący się dowodem osobistym  …………………………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego)

wydanym przez  ……………………………………. w dniu ………………………………….

niniejszym oświadczam, że:

1. Wyrażam  zgodę*  /  nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
w procesie rekrutacji  na stanowisko w korpusu służby cywilnej – specjalista ds.  finansów
prowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

2. Oświadczam, że nie byłem* / byłem* karany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe. 
3. Oświadczam, że korzystam* / nie korzystam* z pełni praw publicznych. 
4. Oświadczam, że posiadam* / nie posiadam* obywatelstwo polskie.

* niepotrzebne skreślić

           ………………………………………………..
     (podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby)

KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 informuję że:

1. Administratorem przetwarzającym  Pani(a) dane osobowe  jest  Komendant Powiatowy  Państwowej Straży  Pożarnej w Oleśnie,
46-300 Olesno, ul. Solny Rynek 1.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych  możliwy jest przez maila: sekretariat@psp.olesno.pl
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do pracy na stanowisko w korpusie służby cywilnej na

podstawie wymagań określonych w art. 26, art. 28 oraz art. 29-33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1559).

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są komórki realizujące proces rekrutacji w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty kandydata,

który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne
niewykorzystane w procedurze kwalifikacyjnej można odebrać osobiście w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnie do 1 miesiąca od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dokument, które nie zostaną odebrane po upływie
3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną zniszczone.

7. Posiada  Pan(i)  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

8. Posiada  Pan(i)  prawo wniesienia  skargi  do Głównego  Inspektora  Danych  Osobowych,  jeżeli  uzna  Pan(i),  że  przetwarzanie
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest  wymogiem/warunkiem1) ustawowym do przeprowadzenia rekrutacji. Jest Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłącznie z procesu rekrutacji. 

10. Przetwarzanie  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

1) niepotrzebne skreślić
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