
 
 
 
…………………………………….  
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 
o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej na 
stanowisku: 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa stanowiska pracy oraz nazwa komórki organizacyjnej)  
 
oświadczam, że:  

 nie byłem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,  

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych,  

 posiadam obywatelstwo*……………………………,  

 w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do niewykonywania zajęć 
pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będę wykonywał 
(-a) w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie 
o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami 
wynikającymi z ustawy.  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb naboru i ewentualnego dalszego zatrudnienia, zgodnie z ustawą 
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000),  

 posiadam nieposzlakowaną opinię,  

 powyższe oświadczenia oraz przekazane dane udostępniam dobrowolnie.                    
   
 
 
 
 
 
       …………………………………………….      
        podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
………………………….............................      
 miejsce i data złożenia oświadczenia 
 
 
 
 
 
 
*wpisać właściwe 



……………………………………..         
czytelnie imię i nazwisko  
 
 
……………………………………...          
nabór na stanowisko  
 
 

 
Zgodnie z  art. 13  ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych  z dnia   

27 kwietnia 2016 roku  (2016/679) informuję, że:  
 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 2,  
tel. (32) 262 25 28, (32) 261 36 94, e-mail: sekretariat@mops.com.pl 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@mops.com.pl 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w naborze na wolne 
stanowisko urzędnicze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia i będą 
przechowywane przez okres jednego miesiąca. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - wyłącznie jeśli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody, 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 
ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały 
naruszone. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału 
w naborze. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie odrzucenie oferty. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia. 

 
 
 
 
 
       Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą 
        
 
 
        ……………………………………  
              data i podpis kandydata do pracy   

mailto:sekretariat@mops.com.pl

