
 
            ……………………………, dnia…………………..  

               (miejscowość)  

 

Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nowym Mieście 

 

 

Imię i nazwisko kandydata  ……………………...………………………………………  
                                                                             (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

  

Dotyczy naboru na stanowisko: …………………………………………………………. 
   (proszę wypełnić drukowanymi literami)  

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

innych niż wynika to z: art. 22 ¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia                  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych 

przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – 

zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE.L.119 z 04 maja 2016 r.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                 

o ochronie danych osobowych  

 

                      ……………………………………………… 
             (czytelny podpis)  

 

Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych wizerunku 

(zdjęcia):  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, 

zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.119 z 04 maja 2016 r.) oraz                         

z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

 

 …………………………………………… 
(czytelny podpis)  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym                   

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do 

przenoszenia danych. Mam świadomość, że udzieloną zgodę mogę wycofać                                  

w dowolnym momencie.  

     ……….………………………………… 
 (czytelny podpis)  

*niepotrzebne skreślić 


