oświadczenie
Ja niZej podpisany/a ....
(imię i nazwisko)

zamieszkaĘla......
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobis§m
(seria i numer)

wydanym przez.
przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z2008r. Nr 233 poz. 1458)

zpoźniejszymizmianami i wzwiązkuzZarządzeniemWewnętrznymNr30 zdnia 16kwietnia

2018r. Dyrektora Miejskiego Zespołu ŻłobkOw wŁodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu

naboru na wolne stanowiska wzędnicze w Miejskim Zespole ŻŁobków

wŁodzi.

oświadczamożez

!

posiaaam obywatelstwo polskiex

!

posiaaam obywatelstwo innego niZ Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terl.torium
Rzeczypospolitej Polskiej, *

!

Rosiadam pełna zdolnośó do czynności prawnych,

!

korzystamz pełni praw publicznych,

!

nie toczy się przeciwko mnie postepowanie karne,

ll

nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazanylazautnyśIne przestępstwo
ściganez oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz zobowiązuję się
wystąpió do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności
w przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego izakończonego naboru
do zatrudnienia w Miejskim Zespole Żłobkaw w Łodzi,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazanylazaprzestępstwa, o których
mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia27 sierpńa2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z2016r. poz.l870, zpoźn. zm.),*

|-l

-

nie byłem/am jak również nie jestem karanylakarązakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności zanaruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z20l7l poz.
1311, zpóźn.zm.),

!

charakter wykonywanej przeze mnie działalnościgospodarczejjest/był zgodny z
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze,*

*jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczykandydata,należy zaznaczyć
właściwykwadrat

znakiem,,X"

KLAUZULA INFORMACYJNA
do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Miejski Zespół ŻłobkOw w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych
- art. 13 Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że :
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół ŻŁobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a,91-063 Łódź,

1
_r-

4.

rępręzęntowany przęz Dyrektora Miejskiego Zespofu Żłobkow w Łodz| NIP: 7251007279, REGON:
004351765 tel.:42 63224 08.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tęl,:42 63224 08,
Dane kandydata wykorzystywane będą dla potrzeb wewnętrznych Miejskiego Zespołu ŻłobUow w Łodzi,
aw szczególności do przeprowadzenia procedury naboru.
Podstawy prawnę do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie:
a. Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dnia27,kwiętnia

b.

5.

2016r.

Ustawa z dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządolyych ( Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458)
z p óźniej szy mi zmianami.
c. Regulamin naboru Miejskiego Zespofu Żłobt<ow w Łodzi..
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym
zakręsię.

Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do :
a. dostępu do powierzonych danych osobowych,
b. sprostowaniapowierzonych danych osobowych,
c. usunięcia powierzonych danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
f. przenoszeniapowierzonychdanych,
g. cofrtięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Miejski ZespółŻłobkew w Łodzinie będzie przekazywń zbieranych danych do państw trzecich.
8.
Miejski Zespół Złobków w Łodzinie będzie profilował zbieranych danych osobowych.
9.
Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi
w Miejskim Zespole Złobków w Łodzi.
l0. Podanie danych osobowych j est niezbędne do przeprowa dzenia procedury naboru.
11. W przypadku braku zgody naprzetwarzanie danych osobowych, Miejski Zespół Złobków w Łodzi nie będzie
miał podstaw prawnych do przeprowa dzenia procedury naboru.
6.

Łódź, dnia
czytelny podpis

KLAUZULA ZGODY
do procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zgodnie z art.6 ust.l.lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia2'7 kwietnia2016r.
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepĘrłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, reprezentowany ptzez
Dyrektora Miejskiego Zespołu ŻłobUOw w Łodzi, NIP: 725100'1279,REGON: 004351765, z siedzibą w Łodzi, ul.
Zachodnia 55a,91-063 Łódź, vlyłącznie dla potrzeb wewnętrmych Miejskiego Zespołu Żłobkow w Łodzi, a w
szczególności do : przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko tlrzędnicze,

w sprawie ochrony osób ftzycmych w związku z

Łód:ź, dnia
czytelny podpis

