
Załqcznik nr I

pieczątka zakładu sfuzby zdrcwia

Zaświadcza się, że Pan (Pani)

miejscowość, data

zAŚWIADcZENIE

? (imię i nazwisko)

urodzony(a)
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

adres zamieszkania

jest zdolny/a do ćwiczeń fizycznych.

Wyżej wymieniony(a) może Wzystąpió do naśępujących konkwencji:

1. Test sprawności fizycznej obejmujący:

Płóba dla mężcąyzn*:

a) podciąganie na drążku,

b) bieg po kopercie,

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

Płóba dla kobiet*:

a) rzut piłką lekarską'

b) bieg po kopercie,

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

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

Ętem 75" na wysokość 20 m.

* r, iepollze bne s krcśI ić

Zaświadczenic lłydaje sĘ w celu przedłożenia pr4; rekrutacji do służby w Komendzie

Powiatowej Państwowej stłażłł Pożprnej w ostrowic Wielkopolskim.

@iecątka i podpis lekarza)
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Załqcznik nr 2

( miejscowość i data)

oŚWIADczENIE

Ja, niżej podpisany/a. '.

zamieszkaĘla

nr telefonu

oświadczam, że wtu'żam zgodę na przntwarztnie danych osobowych niezbędnych
do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego w KP PSP w ostrowie Wieliopolskim' zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietr,la
2016 r. w sprawie ochrony osób 

. 
fizycznych w związkll z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepły"vlu takich danych (RoDo).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

KLAUZT]LA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. li2 ogólrrego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ocbrony osób flzycmych w związku , prit*uoui|e^ oarrycil ośouowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyreĘuy 95/467wE (RoDo), informuję, że:

1. Administratorem pr7ptwarzającym Pani/Pana dane. osobowe jest Komendant PowiatovT Państwowej straŹy
Pożamej ( ó3400 ostrów Wielkopolski, ul. stefana Batorego 2l ' tel.: 62 332 42 60, e-mail
kppspostrow@psp.wlkp.pl ).
W Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim wymaczorry Został Inspektor ochrony Danych:
( 6l-767 Poman, ul. Masztalarska 3, tel.: (61) 22_20_585' kontakt elektroniczny: hą://www.psp.wlkp.pviod0.
Pani/Pana dane osobowe bęą plzetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwjinhcy.inego o
przyjęcie do służby w Komendzie Powialowej PSP w ostrowie Wielopolskim, podsta*ą 

- 
pń.rą

przetwalzania jest art. ó ust. l lit. c RoDo, rozporądzenie MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w śprawie
postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do sfuzby w Państwowej stiaży Po żamej (Dz.2O18, poz. aiz1.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowy chbęĄą nie dotyczy.
Pani,/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
o przyjęcie do służby.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekarywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Prrysługuje Pani/Panu prawo do Źądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostówanią
usunięcia lub ograniczenia przotwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, gdŻie podstawą prawnąjest wyłącmie Zgoda, posiada Pani/Pan
prawo do cofuięcia zgody In przet\Ęarzalie danych w dowolnym momencie' bez wpĘwu na zgodność
Z prawem plzetwarzania' którego dokonano na podstawie zgody wyrazonej przedjej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego' któryłn jest Urząd ochrony Danych
osobołych (00-193 warsuwa, ul. Stawki 2, te]r. 22531 30 00' fax' 22 53l 03 0i, e-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl) jezeli uzna P arrilPan, że przetwarzanie narusza przepisy RoDo.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecaym do realizacji celu,
o lrlórjłn mowa w pkt. 3 i jest dobrowo]ne. Konsekwencją nie podania danych ośobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia procesu kwalifikaoyjnego o prżyjęcie do służby.
Przśt'łlarzalie podanych przez PaniąlPzna danych osobowych nie będzie podlegało Zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu' o którym mowaw art.22 ust- l i 4 RoDo.

J.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

( czytelny podpis)
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Załqcznik nr 3

imię i nazwisko miejscowość i data

oŚwIADczENIE
o rryrażeniu zgody na publikrcję wyników

Ja niżej podpisany/a wyfażam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania kwalifikaclnego zvłiązanąo z naborem do shzby w Państwowej Straży Poźamej

na stronie internetowej Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożamej w ostrowie

Wielkopolskim oraz w jej siedzibie.

c4ytehy podpis sldadającego oświadczenie

t
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Zalqcmik nł 4

imię i nazwisko miejscowość i data

o Śwrło c zENIE
oświadczam, że nie będę wnosił(a) roszc7.eiL do Komendanta Powiatowego Panstwowej

Straży Pozamej w ostrowie Wielkopolskim oraz do innych fuŃcjonariuszy Komendy Powiatowej

PSP w osEowie Wielkopolskim o wypłaĘ odszkodowania z Ęrtułu ewenfualnego wypadku

zaistriałego'podczas udziału w posĘpowaniu rekrutacyjryłn.

czytelny podpis sHadającego oświadczenie
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Załqcmik nł 5

imię i nazwisko miejscowośó i data

oŚwIADczENIE
Ja nizej podpisany oświadczam,

że posiadam obywatelstwo polskie

czytelny podpis sldadiijącego oświadczenie

t
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Załqcmik nł 6

'imię i nazwisko miejscowość i data

oŚwIADczENIE
o korzystaniu z pehi prrw publicznych

urodzony/a dnia

oświadc zam, żekorzystam z p€łni praw

publicalych oraz posiadam peĘ zdolność do czynności prawnych

czytelny podpis sldadającego oświadczenie
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Załqcznik nr 7

imię i nazwisko miejscowość i data

adres

o ŚwIAD c zENIE

oświadczan, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popehione umyślnie ścigane

z oskarż€nia publicznęo łub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niniejsze oświadczenie sWadatn pollczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 s 1

tadelrsu lrarnego - ,,Kto sWadajqc zeznanie tnajqce słuĄć za dowód w postępowaniu sqdowym lub

innyn postępowaniu prowadzonym na po^tawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę'

podlega lrarze pozbawienia wolności do lat 3" _ (Kodela Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku, tj. Dz.

U. z 2016 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami.)

cł,telny podpis składającego oświadczenie
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