
Załącznik Nr 4 
do Regulaminu naboru kandydatów  
do pracy na wolne stanowiska urzędnicze 
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze 
w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi 

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany/a  ………………………………………………………………………..………………………… 
(imię i nazwisko) 

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
roku o pracownikach samorządowych i w związku z postanowieniami Zarządzenia Nr 15/2018 Dyrektora 
Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru 
kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze 
w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi”, 

o ś w i a d c z a m

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że: 

□ posiadam obywatelstwo polskie*,

□ posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego
obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,

□ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

□ korzystam z pełni praw publicznych,

□ nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,

□ nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

□ nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa, o których mowa w art.
54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

□ nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

□ charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu o naborze*.

…….………………….…………..     …………….……….……...………… 
 (miejscowość, data) (podpis) 

□ wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przy dopuszczeniu do informacji
niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi moich danych
osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na stanowisko
………………………………………………………………..symbol……………………………………dla celu
przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym
kierownicze stanowisko urzędnicze, zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu
do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

…….………………….…………..     …………….……….……...………… 
 (miejscowość, data) (podpis) 

*jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem ”X”



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast
inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi,
ul. Solna 14, 91-423 Łódź.

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Majorowski. Dane kontaktowe: 
e-mail: iod@wbg.lodzkie.pl, tel.: 42 235 47 57. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Adam
Mizerny. Dane kontaktowe: e-mail: iod@wbg.lodzkie.pl, tel.: 42 235 47 58.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i na zasadach określonych w § 28 Regulaminu naboru
kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi.

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, ustawy
o pracownikach samorządowych i/lub innych przepisów szczególnych jest wymogiem ustawowym.
Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością
realizacji postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne,
a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody.
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