
Załqcznik nr l

imię i naewisko miejscowość i data

PESEL

adres

OSWIADCZ,ENIE
o posiadaniu obywatelstwa polskiego

W........'...' o św ia d c zam, że posiadam obywatelstwo polskie.

czyteĘ podpis składającego oświad czenie
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Załqcznik nr 2

( mie.|scowość i data)

oŚwIADcZENIE

Ja, niżej podpisany/a

nr telefonu

oświadczam, żE wyrażam zgodę na przetvłarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacji procęsu rekutacyjnego w KP PSP w ostrowie Wielkopolskim, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2'7 kwietnia
Ż016 r' w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przetwatzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RoDo).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie zart. 13 ust. l i2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Eufopejskiego iRady (UE) 20161679 zdnła Ż7
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczrych w związku Zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwB (RoDo), informuję, że:

l. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej ( 63_400 ostrów Wielkopolski, ul. Stefana Batorego 2l , te!.:62332 42 60, e-mail

Ępspostrow@psp'wlkp.pl )'
2. W Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor ochrony Danych:

(6|-767 Pomań,, ul. MasŻalarska 3, tel.: (61)22-20-585, kontakt elektroniczry:hĘ://www.psp.wlkp.p1iiod/)'
3. PanilPana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowanja relautacyjnego o przyjęcie

do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielopolskim' podstawą prawną przet;warzania jest art. 6

ust. l lit. c RoDo, rozporządzenie MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuŹby w Państwowej SfraŻy Pożamej ( Dz' 2018, poz' 672)'

4. odbiorcami Pani/Pana clanych osobowych będą nie dotyczy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego o
przyjęcie do pracy.

6. PanilPana dane osobowe nie będą przekaąywane do państwa trzeciego lub organizacji międąmarodowej.
'7. Przysługuje Pani'Tanu prawo do Żąóarl,ia od adminishatora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczeniaprzetvłarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przet:waruania.

8. W zakresie przetwarzania danych osobowych' gdzie podstawą prawną jest wyłącznie zgoda, posiada Pani/Pan
prawo do cofuięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpĘwu na zgodność
Z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyraŻonej przed jej cofirięciem;

9' Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych
osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tęl' ŻŻ 53l 30 00, fax. ŻŻ 531 03 0l, e_mail:

kancelaria@giodo.gov.pl) j ęŻeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RoDo.
10. Podanie przez Parń{Pana danych osobonych jest wymogiem ustawowym, koniecztym do realizacji celu,

o którym mowa w pkt' 3 i jest dobrowolne. Konsękwencją nie podania danych osobowych będzie brak
moŻliwoŚci przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego o przyjęcie do pracy.

ie podanych przez Pani{Pana danych osobowych nie będzie pqdlegało zautomatyzowanemu
podej decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa W art' 22 ust' 1 i 4 RoDo.

cz5Ąelny podpis składaj ącego oświadczęnie
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Załqcznik nr 3

imię i nazwisko miejscowość i data

PESEL

adres

ośwIADczENIE
o korzystaniu z pełni praw publicznych

W....'........'..'. oświa d cza m, że korzystam z pełni prawpublicznych

oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

czytelny podpis składającego oświadczenię
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Załqcznik nr 4

imię i nazwisko miejscowość i data

adres

ośwIADCzENIE

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

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niniejsze aświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedziąlności karnej z ąrt, 233 s L

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

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

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - (Kodeks Karny z dnia 6 czerwcą 1997

roku, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. LL37 z późniejszymi zmianami)

czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załqcznik nr 5

imię i nazwisko miejscowość i data

PESEL

adres

oŚwIADczENIE
o wyrażeniu zgody na publikację wyników

Ja niżej podpisany/a Wyrażam zgodę na publikację wynikóW poszczególnych etapów

postępowania kwalifikacyjnego związanego z naborem do pracy w korpusie służby cywilnej

na stronie BlP, B!P KPRM, stronie internetowej oraz w siedzibie Komendy Rowlatowe.| Państwowej

Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim.

ezytetny podpis składającego oświadczęnie
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