OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a

……………………………………………………………………

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze
stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych:
 posiadam obywatelstwo polskie

 mam / posiadam

 nie mam / nie posiadam

 posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego
państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadam znajomość języka polskiego potwierdzoną
dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 mam / posiadam

 nie mam / nie posiadam

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

 mam / posiadam

 nie mam / nie posiadam

 korzystam z pełni praw publicznych

 tak / korzystam

 nie / nie korzystam

 nie byłam/em skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 tak, nie byłem/am

 nie - byłem/am

 posiadam nieposzlakowaną opinię

 tak, posiadam

 nie, nie posiadam

DOTYCZY TYLKO OSÓB, KTÓRE DOSTARCZYŁY INNE DANE, NIŻ TE OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU O NABORZE I WZORZE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO LUB
OBEJMUJĄ SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
9 UST. 1 RODO (np. informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach
politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do
związków zawodowych, seksualności lub orientacji seksualnej):

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie
Łódzkim danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z
naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z
Rozporządzeniem 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) oraz Zarządzeniem nr 17/2019
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim w sprawie
wprowadzeniu regulaminu i szczegółowych, wewnętrznych zasad przeprowadzania
otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

 tak, wyrażam

 nie, nie wyrażam.

Konstantynów Łódzki, dnia ……………………

…….. .………………………………..
( podpis osoby ubiegającej
się o wolne stanowisko urzędnicze)

