.......................................

.................................

imię i nazwisko

data

...................................................
miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIA
Załącznik do zgłoszenia – nabór na stanowisko .........................................................
w Szkole Podstawowej nr 26 w Bytomiu.
1. Oświadczam, ze nie byłem/ nie byłam* karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
2. Oświadczam, ze posiadam pełna zdolność do czynności prawnych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie rekrutacji (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)
Zostałam/łem poinformowana/y o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

..................................................
podpis osoby składającej aplikację

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu , ul. Nickla 19,
41-923 Bytom, e-mail: sekretariat@sp26.bytom.pl
Dane kontaktowe Inspektora IOD, Wydział Edukacji UM w Bytomiu,
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach
archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać
decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa
niezbędne.
Potwierdzam pozyskanie ww. informacji:
....................................................................
podpis osoby składającej aplikację

