
Załqcznik nr 1

piecątka zakładu słuzby zdrowia

Zaś.w,talJicza się, że Pan (Pani)

miejscowośó, data

zAŚwIADcZENIE

(imię i nazwisko)

urodzony(a
(data uodzenia) (miejsce urodzenia)

adres zamieszkania

jest z{olny/a do ówiczeń fizycznych.

Wyżej wymieniony(a) moze przystąpió do następujących konkurencji:

1. Test sprawności fizycznej obejmujący:

Płóba dla mężcryat*:

a) podciąganie na drąiku'

b) bieg po koPercie,

c) próba wydolnościowa - ,Beep test''.

Pńba dla kobiet*:

a) rzut piłką lekarsĘ,

b) bieg Po koPercie'

c) próba wydolnościowa - ,,Beep test'''

2. Próba wysokościowa - polegająca na asekurowanym wejściu po drabinie, ustawionej pod

kątem 75o na wysokośó 20 m.

*niepotnebne skreśIić

Zaświadczenie wydaje sĘ w celu pruilłożenia pł4l rekrulacji ilo stużby w Komendzie

Powiatowej Państwowej Strażry Pożarnej w ostrowie Wielkopolskiłtt'

(piecątka i podpis lekarza)
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Zalqcznik nr 2

( miejscowośó i data)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany/a...

oświadczam, że wrażtrfi zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacji procesu poĘpowania kwalifikacyjnego w KP PSP w ostrowie Wieliopolskim' zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dn1a 27 kńienia
2016 t. w sprawie ochrony osób fizyczrrych w nltiązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych (RoDo).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

KLAUZIJLAINT'ORMACYJNA 
r

Zgodnie z art. 13 ust. 1i2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (-tE) 2016/6':.9 z dnla 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ocbrony osób ftzycmych w związku zplzętwarzaniem danych osobouych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy.eĘwy 95/46^VE (RoDo), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy
PoŻamej ( 63-400 oshów Wielkopolski, ul. Stefana Batorego 21 , tel.: 62 33Ż 42 60, e-mail
Ępspostrow@psp.wlkp.pl ).
W Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim wznaczony został Inspel(or octrony Danych:
(6l-767 Pomai' aL Masztalarska 3, tel.: (6l) 22-20-585, kontakt elektroniczrry: hĘ://www'psp'wlĘ.pl/iod|.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o
przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielopolskim, podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. l lit. c RoDo' rozporządzelie MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcig do służby w Panstwowej Straży Pożam€j ( Dz.2018, poz- 672).
odbiorcami Pani/Pana danych osobowychbędą nie dotyczy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakońc7ema postępowania kwalifikacyjnego
o przyjęcie do słuŹby.
Pani,/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub olganizacji międrynarodowej.
Prrysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowanią
usunięcia lub ograniczenia Wetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwaxzania.
W zakesie przetwarzania danych osobowych, gdzi€ podstawą prawną jest wyłączlie zgoda, posiada Pani/Pan
prawo do cottięcia zgody la przgtvrarzanie dalych w dowolnym qtomencie, bez wpĘwu na zgodnośc
z prawem przp$łarzania, którego dokonano na podstawie zgody &}Tazonej przed jej cotrięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadmrczego, którym jest Urąd ochrony Danych
osobowych (00-l93 Warszawą ul. Stawki 2, tel. 2253l 30 00, fax. 22 53l 03 0l, e-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl) jeŹeli uzna P ani'ł'an' że przetwarzanie narusza przepisy RoDo.
Podanie prznz Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym' koniecznym do realizacji celu,
o kór}'m mowa w pkt. 3 i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego o przyjęcie do sfuzby.
Przetwarzanie podanych przez Pani{Pana danych osobołych nie będ7ie podlegało zautomaĘlzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowaw art.22 \st. l i 4 RoDo.

9.

( cz)tęlny podpis)

Komenda Powiatowa Państwowej Strażry Poż2mej w ostrowie Wielkopolskim _ NabÓr 20t 9

10.

ll_



Załqcmik nr 3

imię i nazwisko miejscowość i data

oŚwtADczENIE
o wyrażeniu zgody na publikację wyników

I
Ja niżej podpisany/a wyrazam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania kwalifrkacyjnego zuńęanego z naborem do sfużby w Państwowej Sfoaży Pożamej

na stronie intemetowej Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozamej w Ostrowie

Wielkopolskim oraz w jej siedzibie.

czytelny podpis sldadającego oświadczenie
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Załqcznik nr 4

imię i nazwisko miejscowość i data

o ŚwIADc zENIE
oświadczarą że nie będę *nosił(Ą toszczeń do Komendanta Powiatowego Państwowej

Sfuaży Pożamej w ostrowie Wielkopolskim oraz do innych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
PsP w ostrowie Wielkopolskim o wypłatę odszkodowania z tyhrłu ewenfualnego wypadku
zaistniałego podczas udziału w posĘpowaniu rekrutacyjnym.

czytelny podpis sl:ładającego oświadczenie
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Załqcmik nł 5

imię i nazwisko miejscowość i data

o śwIADczENIE
Ja niżej podpisany . '... . ... . ...t. ... .. oświadczam,

że posiadam obywatelstwo polskie

czytelny podpis składającego oświadczenie

a
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imię i nazwisko miejscowość i data

o ŚwIADczENIE

Ią

o korzysfaniu z pchi praw publicznych

urodzony/a dnia

o świadczam, żrkotzystarn z pehri-praw

publiczrrych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

czytelny podpis skłdaj{rcego oświadczenie
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Załqcznik nr 6



Załqcznik nr 7

imię i nazwisko miejscowoŚć i data

adres

o ŚwIAD c zENIE

oświadczam, źle nie byłem(am) karany(a) za pEestępśtwo popełnione umyślni€ ścigan€

z oskaźenia publicznego lub umyślrc pnestępstwo skarbowe.

Niniejsze oświadczenie sldadam pouczony(a) o odpowiedzialności larnej z art' 23j $ 1

kodetrsu karnego - ,,Kto składajqc zeznanie majqce służyć za dowód w postępowaniu sqdowyn lub

innyn postępowaniu prowadzonym na podstawie usta*y, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega lurze pozbawienia wolności do lat 3'_ (Kodelrs Karny z dnia 6 czerwca 1997 rohl' tj. Dz.

U. z 2016 r. poz. I I j7 z późniejszymi zmianami.)

czytelny podpis składbjącego oświadczenie
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