
 
 

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze 
 
 
 
..........................................................                    .................................................... 
imię i nazwisko             miejscowość, data 
 
 
 
 

 
I).  
Oświadczam, że *............................................  skazany/skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.  
Kandydat wybrany do zatrudnienia jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia 
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przed podpisaniem umowy o pracę. 
 
 

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

 
 
II).  
Oświadczam, że **............................................ pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
 
 
 

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

 
 
 
Informacja Administratora danych osobowych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. J. Lompy, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 

7,  tel. +48 (32) 258 38 38, e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

adres e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a. do celów rekrutacji pracowników: nabór na wolne stanowisko pracy, 

rozpatrywanie kandydatur i wybór kandydata na wolne stanowisko pracy, 

b. archiwizacja dokumentacji. 

 



 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych celach są: 

a. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art., 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) 
wynikający z art. 22 1 Kodeksu Pracy, 

b. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art., 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) 
wynikający z art. 6 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

c. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 9 ust. 2 lit. b) wynikający z art. 
13a Ustawy o pracownikach samorządowych. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 

danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto 

w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie podmiotowej BIP 

biblioteki. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty 

zakończenia naboru dla osób niezatrudnionych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie 

danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie aplikacji Pani/Pana bez rozpatrzenia.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* należy wpisać powyżej odpowiednie stwierdzenie: 
- byłam/byłem 
- nie byłam/ nie byłem 

** posiadam/ nie posiadam 


