



Załącznik Nr 2 do ogłoszenia
    z dnia 10 czerwca 2019 r.

....................................................................			 .........................................................
        imię i nazwisko  						  miejscowość, data

....................................................................
                 telefon kontaktowy

Dotyczy naboru na stanowisko: 

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

OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE


	Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 


 ………................................
										podpis

	Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.


.........................................
										podpis

	Oświadczam, że nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


........................................
 								 		podpis


Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę działalności gospodarczej:
				
.......................................
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administracje Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie moich danych osobowych innych niż przewidziane ustawą Kodeks pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem.

.........................................
											podpis

		Z uwagi na zbieranie danych wprost od osoby, której dane dotyczą Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie spełniając obowiązek  informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informuje, że:

	Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko określone 
w ogłoszeniu o naborze jest Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie z siedzibą w Chojnie ul. Jagiellońska 12,

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym kontaktować można się poprzez adres e-mail iod@chojna.pl, 
	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą określoną w ogłoszeniu o naborze  – art. 6 ust.1 pkt a RODO, 
	Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,


	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 2 lat w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo w przypadku zatrudnienia przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,


	podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procedurze naboru,
	podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne,
	przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
	przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem,
 podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

……………………………
 	podpis


	Oświadczam o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią  informację publiczną.


................................
      								podpis

