Ja niżej podpisany/a ….............................................................
/imię i nazwisko/

OŚWIADCZAM, ŻE

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ……………………………..……………………
w Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu.











posiadam obywatelstwo polskie,
posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego
obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystam z pełni praw publicznych ,
nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,
nie byłem/am i nie jestem skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie byłem/am i nie jestem skazany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440),
nie byłem/am i nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa o których mowa art. 54 ust. 2
pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),



brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,



wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6
ust.1 lit, a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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).

Klauzula informacyjna w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO:
 administratorem danych osobowych kandydatów jest: centrum obsługi finansowej w Sieradzu, ul. Rycerska 4, 98-200 Sieradz
NIP: 827-23-13-898 REGON 367-200-588; tel: 43 650 30 10 e-mail: sekretariat@cof.sieradz.eu
 dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@cof.sieradz.eu
 celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja procesu rekrutacji
 podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1 lit a) i c) RODO
 odbiorcami danych będą wyłącznie osoby działające na polecenie administratora oraz organy publiczne działające na
podstawie przepisów prawa
 dane nie będą przekazywane do państw trzecich
 dane osobowe będą przechowywane do ustania ich przydatności przez co najmniej 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku
pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru
 kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych praz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania
 kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości
rozpatrywania jego kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji
 każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO.

…...............................................
/miejscowość, data/

….......................................
/podpis/

