
Załqcznik nr I

piecątka zakładu shżby zdrowia

Zaświaócza się, że Pan (Pani)

miejscowość, data

zAŚwIADCzENIE

? (imię i nazwisko)

ulodzony(a)
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

adres zamieszkarria

jest zdolny/a do ówiczeń fizycznych.

Wyżej wymieniony(a) może przystil)ić do następujących konkurencji:

1. Test sprawności ftzycznej obejmujący:

Próba dla mężcryzn i kobiet:

a) podciąganie na drążku'

b) bieg po kopercie,

c) próba wydolnościowa _ ,'Beep test''.

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

kątem 75o na wysokość 20 m.

3. Sprawdzian z pŁywana _ polegający na przepĘnięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do

60 sekund.

Zaświadczenie ly:daje się w celu płzedłożcnia pr4l rehrutacji do służby w Komendzie

Powialowej Państwowej struźł) Pożamej w ostrowie Wielkopolskiln"

(pieczątka i podpis lekarza)
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Załącznik nr 2

( miejscowośó i data)

oŚWIADcZENIE

Ja, nizej podpisany/a

zamieszkaĘla
I

nr telefonu

oświadczam, Że tlqyrdżam zgodę na przetłłarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego w KP PSP w ostrowie Wielkopolskim, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamenfu Europejskiego i Rady (IJE) 2016/679 z dnia 27 kvłieuia
2o16 r. w sprawie ochrony osób firycmych w zwiąku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘ"wu takich danych (RoDo).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

KLAUZULA INT'ORMACYJNA

Zgo&tie z art. 13 ust. 1 i 2 ogÓlnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia 2'1
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycmych w związku zryetwaxzaiięm danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepł1.wu takich danych oraz uchylenia dyreĘwy 95/46lWE (RoDo), informuję' ze:

l. Administratorem przetwaxzając)łn Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej straży
Pozamej ( 63_400 ostrów Wielkopolski, ul. Stefana Batorego 2l , te|.: 62 332 42 60, e-mail

Ępspostrow@psp.wlkp.pl ).
2. w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim vryz;raczolly został Inspektor -ochrony Danych:

( ól-767 Pomń' ul. MasŻalarska 3, tel.: (6t) 22-20-585' kontakt elektroniczly: hĘ://www.psp.wlĘ.pl/iod|.
3. Pani,/Pana dane osobowe bęą przotwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o

przyjęcie do sfużby w Komendzie Powiatowej PsP w ostrowie Wielopolskim, podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. l lit. c RoDo, rozporządzenie MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
postępowania kwalifiłacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej straży Poź2mej ( Dz. 2018' poz.6'12\.

4. odbiorcami Pani,/Pana danych osob owych będą nie dotyczy'
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechoływane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego

o przyjęcie do sfużby.
6. Pani,/Pana dane osobowe nie będą przekarywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do ądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwalzania, wniesienia sprzecivu wobec przetwaŹania.
8. W zakresie przetwarzarria danych osobowych, gdzie podstawą prawną jest wyłącznie Zgoda, posiada Pani/Pan

prawo do coftlięcia zgody na przetwarzanie danych w dowoInym momencie, bez tpły"wu na zgodność
zprawem przetwaruemia, którego dokonano na podstawie Zgody wyraŹonej'przedjej coarięciem;

9. Posiada .Pani,iPan prawo wniesienia skargi do organu nadznrczego, którym jest Urąd ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22531 30 00, fax. 22531 03 01, e-mail:
kancelaria@giodo'gov.pl) jeżeli uma Pali/Pan, żF pruetwarzanie narusza przepisy RoDo'

l0. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecmym do realizacji celu'
o lĆórym mowa w pkt. 3 i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podarria danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia procesu kwalififucyjnego o przyjęcie do sfużby.

ll. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegalo Zautomatyzowanęmu
podejmowaniu decyzji, w t}m profilowaniu' o klóqłn mowa w art' 22 nsl' 1 i 4 RoDo.

( c4łelny podpis)
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Załqcznik nr 3

imię i nazwisko miejscowość i data

o ŚwIAD c zENIE
o wyrłżeniu zgody na publikację wyników

Ja ntżrej podpisany/a wyrażalrl. zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania kwalifikaclnego związanego z iaborcm do służby w Państwowej Stra{ Pozamej

na stronie intemetowej Komendy Powiatowej Panstwowej StraĄ Pożamej w osfoowie
.Wielkopolskim 

oraz w jej siedzibie.

czyte|ny podpis składającego oświadczenie
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Załqcmik łtr 4

imię i nazwisko miejscowość i data

o ŚwIADczENI E

oświadczam, że nie będę wnosi(a) rcszczlil do Komendanta Powiatowego Państwowej

Strażry Pożamej w ostrowie Wielkopolskim oraz do innych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej

PSP w ostrowie Wielkopolskim o wypłatę odszkodowania z qatu ewentualnego wypadku

zaistniałego podczas udziału w posĘpowaniu reĘutacyjnym.

czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załqcmik nł 5

imię i nazwisko

Ja nlŻ'ej podpisany

że posiadam obywatelstwo polskie

O SWIADCZENIE

miejscowość i data

t

oświadczam,

czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załqcznik nł 6

'imię i nazwisko miejscowość i data

oŚwIADczENIE
o korzystaniu z pełni praw pub|icznych

urodzony/a dnia

oświ adczam, że korzystam z pełni praw

publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

czytelny podpis składającego oŚwiadczenie
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Załqcznik nr 7

imię i nazwisko miejscowość i data

adres

o ŚwIAD c zENIE

Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za pnestępstwo popehione umyślnie ścigrne

z oskaźeni! publicznęo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niniejsze oświadczenie s&adam pouczony(a) o odpowiedzialności lrarnej z art. 23j $ 1

ladelrsu karnego - ',Kto 
sWadajqc zeznanie najqce słMyć za dowód w postępowaniu sqdowym lub

innym postępowaniu prowadzołrym na podstawie ustavy, zeznąje nieprawdę lub z^taja prawdę,

podlega larze pozbawienia wolności do lat j" - (Kodel<s Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku' tj. Dz.

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

cŻftelny podpis składaj ącego oświadczenie
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