
Oświadczenie 

 

 
Ja niżej podpisany/a   ....................................................................................................  

imię i nazwisko 

 

zamieszkały/a    .....................................................................................................  
adres zamieszkania  

 

legitymujący/a się dowodem osobistym  .....................................................................................  
seria i numer 

 

wydanym przez  ....................................................................................................,  

 

 

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1260 t.j. z późn. 

zm.) 
 

oświadczam, że: 

 

 posiadam obywatelstwo polskie, 

  

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

  

 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, 

 nie byłem/am  skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego 

i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz zobowiązuję się 

wystąpić do krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności 

w przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru 

do zatrudnienia w Straży Miejskiej, 

 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.  

 w przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Straż Miejską w Łodzi 

moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych 

w dokumentach składanych w naborze, na czas realizacji umowy o pracę. 

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że: 

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  
1) administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi 90-119, ul. Kilińskiego 81, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@strazmiejska.lodz.pl, 

3)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, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna 

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Podstawa prawna: Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 

4) dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji; 

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie 

danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 

 

……………………………….     ………………………………………. 

  miejscowość  i data        podpis 
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