Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru kandydatów
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
stanowiska urzędnicze w MZGO w Dąbrowie Górniczej

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

OŚWIADCZENIE
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 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) –
o zatrudnienie w Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej na
stanowisku:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy oraz nazwa komórki organizacyjnej)

oświadczam, że:
 nie byłem (-am) skazany 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,
 posiadam nieposzlakowaną opinię,
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego 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, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wymaganych ustawą Kodeks pracy, ustawą o pracownikach samorządowych oraz
Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie
Górniczej w sprawie: regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze w MZGO w Dąbrowie Górniczej, Al.J.Piłsudskiego 34 C.
 jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana
w każdym czasie,
 zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o sposobach przetwarzania moich
danych osobowych.
…………………………………………….
miejsce i data złożenia oświadczenia

Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji obecnej
i przyszłej.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

………………………….........................................
podpis osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych

