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……………………………………………………….
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282
ze zm.)
– o zatrudnienie w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy
na stanowisku ……………………………………
oświadczam, że:
•

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

•

korzystam z pełni praw publicznych;

•

nie byłem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

•

posiadam obywatelstwo*……………………………………..;

•

na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty – Wola m. st. Warszawy, w celu udziału w rekrutacji na wolne stanowisko
w zakresie danych zwykłych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., data i
miejsce urodzenia, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawód,
wykształcenie, miejsce zatrudnienia, odręczny podpis, fotografia twarzy.
………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie

……………………………………………………….
miejsce i data złożenia oświadczenia

* polskie lub inne (wpisać jakie)
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy z siedzibą
przy ul. Rogalińskiej 2, w Warszawie (kod pocztowy: 01-206), tel.: 022 63-27-164, adres e-mail:
iodo@dbfo-wola.waw.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacji procesu rekrutacji pracowników.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a i f RODO tj. zgoda oraz
realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
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5. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału
w procesach rekrutacyjnych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych od dnia uzyskania zgody do dnia
upływu trzech miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem, że okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora
danych.

