Załącznik nr 3
do „Procedury naboru
kandydatów do pracy w Regionalnym
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a ...............................................................................................
/imię i nazwisko/
przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych i w związku z postanowieniami Zarządzenia Nr 122./2018 Dyrektora
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z dnia 25 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia
„Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz zasad pracy
Komisji ds. Naboru”

oświadczam
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:
posiadam obywatelstwo polskie*,
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*,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych*,
korzystam z pełni praw publicznych *,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa, o których mowa w art.
54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*,
nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych*,
charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu o naborze*,
wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do
informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych*,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 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,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:
wizerunku (zdjęcie kandydata)
danych kontaktowych (numeru telefonu, i/lub adresu e-mail )
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, ponieważ zamierzam skorzystać
z uprawnienia określonego w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych,
zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru
i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018
r., poz.1000), oraz 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
...........................................
/miejscowość, data/

……………………………
/podpis/

*jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem „x„

Łódź, dnia ................................
.................................................
(imię i nazwisko kandydata)

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej
z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8. reprezentowane przez Dyrektora,
2. Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych
Osobowych można się skontaktować pod adresem: Łódź, ul. Snycerska 8 adresem mailowy:
iodo@rcpslodz.pl nr tel. (42) 203 48 00,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
na które zgłosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę i jego dokumentacji,
2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych,
3) prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających – o ile cele te będą
powiązane z celami, o których mowa w pkt 1) i 2),
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 221 Kodeksu pracy, art. 7 ustawy
o pracownikach samorządowych, art. 43 ustawy o samorządzie województwa w związku
z przepisami:
• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie ww. ustaw obowiązków pracodawcy – również w związku z przepisami tych
aktów.
Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak
kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata
na przetwarzanie jego danych osobowych przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego
naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.
4. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
• organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np.
organy kontroli),
• dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
• operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy,
• wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim
obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
• użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca
zamieszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia
4. Pani/Pana dane będą/nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „jednolitym rzeczowym
wykazie akt”, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej z dnia 04.01.2018 r. w sprawie: przepisów kancelaryjnych
i archiwalnych stosowanych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich
kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,
7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
8. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje
brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących
uprawnień – jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym przez
profilowanie).

Zapoznałam/zapoznałem się
...................................................
(podpis kandydata)

