OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z aktualnym regulaminem naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska
kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gmina
Miasto Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta
36 na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a rozporządzenia 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) (Dz.
U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) dla potrzeb procesu rekrutacji.
Zakres udostępnionych danych osobowych*:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) data i miejsce urodzenia;
4) imiona rodziców;
5) numer telefonu;
6) wykształcenie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia 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) (Dz. U. UE L
119 z 4.05.2016, s.1)- zwanego dalej „RODO” – zostałam/em poinformowana/y, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław
z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36;
2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować pod
nr tel. 52 – 35 55 347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na
stanowisko kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, na podstawie mojej
dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
rekrutacji i po jej zakończeniu – zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko kierownika miejskiej jednostki.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w procesie rekrutacji.
3. Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczam, że nie jestem prawomocnie skazana/skazany* za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz mam pełną zdolność do
czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.).
Oświadczam, że nie byłem/am karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Inowrocław, dnia ………………………………

……………………………………..
czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

