
Oświadczenie 
 

OŚWIADCZAM 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji, oświadczam że: 
☐ posiadam obywatelstwo polskie; 
☐ posiadam obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub 

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
posiadam znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; 

☐ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

☐ korzystam z pełni praw publicznych; 
☐ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
☐ cieszę się nieposzlakowaną opinią; 
☐ w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, w tym 
także na przetwarzanie mojego wizerunku; 

☐ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z naborami organizowanymi w przyszłości. 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. 
Kontakt z Inspektorem ochrony danych adres e-mail iod@pbw.gda.pl . Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na 
stanowisko. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 21 
listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz zgoda osoby. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 
przez 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje do czasu wycofania zgody. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi  udział w 
procesie rekrutacji. 

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które Pani/Pan wyraziła/ł zgodę, ma prawo 
wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
żądać usunięcia danych oraz mam prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą 
pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 
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