
Załącznik nr 1  
 
 
 

………..………………………  
Miejscowość, data 

 

………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

………………………………. 

Pesel 
 

 

Oświadczenia 

 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające 
z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) 

 

1. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie 

toczy się przeciwko mnie postępowanie karne; posiadam pełną zdolność  
do dokonywania czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 
 

 

............................................ 

czytelny podpis 
 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wymaganych w ogłoszeniu o naborze w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela 

informatyki i że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych. 

 

 

............................................ 

czytelny podpis 

 

3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie  
Informacji Publicznej moich danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku 
przeprowadzonego naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami). 

 

 

............................................ 

czytelny podpis 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Kto będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?  
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 z siedzibą  
w Rybniku, ul. ks. Henryka Jośki 25. 

 

Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować 
listownie, na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, ul. ks. Henryka Jośki 25, 

44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sp-11.rybnik.pl w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

Dlaczego będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe? 
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?  
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo 

wycofania każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Komu mogą zostać udostępnione Pani/Pana dane osobowe?  
Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których 
Zespół posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub 
kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu. 

 

Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?  
Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów 
archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu 

wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów 
archiwalnych. 
 

 

Dodatkowych  informacji  udziela  Dyrektor Aleksandra Szymczak  pod  numerem  telefonu:  

32  42 21 443 oraz adresem email: sekretariat@sp-11.rybnik.pl 


