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Załqcznik nr 2

( miejscowośó i data)

Ja, niżej podpisany/a.....

zamieszkaĘ/a

oŚWIADCZENIE

nr telefonu

oświadczam, Że wymian zgodę na We!svarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacli procesu rekrutacyjnego w KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie
z Rozporądzsniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kvłietnia
Ż016 r' w sprawie ochrohy osób fizycznych w związku z prze$r,łarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepłyrłu takich danych (RoDo).

Jednocześnie przyjinuję do wiadomości, iż:

KLAUZULA INT'ORMACYJNA

Zgodnie zart. 13 ust. l i 2 ogóllego Rozporądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia Ż7
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÓb ftzycznych w zwjązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepłyrłu takich danych oraz uchylenia d1teĘwy 95/46lwE (RoDo), informuję, Że:

l. 'Adminisfiatorem prz€twarzając}.rn Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Panstwowej Sfua
Pożamej ( 63400 ostrÓw Wielkopolski, ul' Stefana Batorego 2l , tel'.: 62 332 42 60, e-mail

Ępsposhow@psp.wlkp'pl ).
2. W Komendzie Powiatowej PSP w ostrówie Wielkopolskim wyznaczol|y został lnspektor ochrony Danych:

(6|-767 Poznań'l1l. Masźalarska 3, tel.: (6l) 22_20-585, kontakt elektroniczrry: hę://www.psp.wlkp.pl/iod|.
3. Pani./Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzerria postępowania rekrutacyjnego o prryjęcie

do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie wielopolskim' podstawą prawną przetwarzaniajest aft. 6

ust. l lit. c RoDo, rozporąózenie MSwiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania
kwalifikaryjnego o przyjęcie do słuŹby w Panstwowej Straźy Pożamej ( Dz.2018' poz.672).

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowychbędą nie dotyczy'
5. Pani,iPana dane osobowe będą przechowywane do momentu akończ'enja postępowania rekrutacyjnego o

przyjęcie do pracy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa Fzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysfuguje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych' ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczen|aprzśtwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania'
8' W zakresie przetwarzania danych osobołych, gdzie podstawą prawną jest wyłącarie zgoda, posiada Pani/Pan

prawo do cofoięcia zgody na przetwaxzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
zprav'lem pffntntarzania, łtórego dokonano na podstawie zgody rłyra:zonej przedjej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urąd ochrony Danych
osobowych (00_193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel' ŻŻ 53l 30 00, fax. 22 53l 03 0l, e-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzrra Pani/Pan, że pfzatwarzarrje narusza przepisy RoDo.

10. Podanie przez ParidPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celu,
o którym mowa w pkt. 3 i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak
możliwości przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego o prryjęcie do pracy.

ll. Przetwaranie podanych przez Pani1Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaliu, o ktÓrym mowa w art.22 ust. l i 4 RoDo.

czyelny podpis składaj ącego oświadczenie

Komenda Powiatowa PSP w Oshowie Wielkopolskim - Nabór do korpusu służby cywilnej 2020

//

'l*l



Załqcznik nr 3

miejscowość i data. imię i nazwisko

PESEL

- oŚwtłoczrntr
o korzystantu z półni praw publlcznych

urodzony/a dnia

w '...........'..............'. ..''.'........... o świa d cz a m, że korzystam z pełni praw publicznych

oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
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Załqcmik nr 4

imię i nażwisko miejscowość i daa

PESEL "

adres

ośwłADczENtE

oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z arL z33 s 1

kodeksu karnego, - ,Kto składajqc zeznanie majqce służyć za dowód w postępowaniu sqdowym

lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustąW, zeznaje nieprawdę lub zataja

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - (Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 7997

roku, tj' Dz. U. z 2016 r. poz. 7737 z późniejszymi zmianami)

czytólny podpis sldadającego oświadczenie
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Załqcznik nr 5

'imię i nazwisko miejscowość i data

PESEL

adres

o świ-AD cz E N tE

o vyyrażenlu ?8ody na publikacię wyników

. Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania kwalifikacyjnego związanego z naborem do prary w korpusie służby cywilnej

na stronie BlP, BlP KPRM, stronie internetowej oraz W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej

straży Pożarnej W ostrowie Wielkopolskim.

crytęlrry podpis składającego oświadczenie
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