
OŚWIADCZENIE 

 

Biorąc udział w naborze aplikujący przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji  

w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, w przypadku 

zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 

listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 

1282). 

 

 
………………………………………………………………………………………... 

 (data i podpis ubiegającego się o zatrudnienie)      

 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie. 

 

………………………………………….. 

     (podpis) 

 

2. Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

………………………………………….. 

     (podpis) 

 

3. Oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych. 

 

………………………………………….. 

     (podpis) 

 

4. Oświadczam, iż nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

 

………………………………………….. 

     (podpis) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, 

ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu w 

mailowego: mosir@mosir.zory.pl,  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem 

jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy,  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,  

• art. 9 ust. 2 lit. h RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub 

medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia 

opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks Pracy, 

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

• świadczenia pracy na rzecz administratora, w szczególności realizacja umowy o pracę, w tym 

ocena i szkolenia, zarządzania podróżami służbowymi,  

• wypełniania obowiązków prawnych w związku z zatrudnieniem, w szczególności na 

podstawie przepisów prawa pracy, księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  

• dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych,  

• profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy oraz 

zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa,  

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem 

przetwarzają jego dane osobowe, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, 

bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,  

mailto:mosir@mosir.zory.pl


6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt. 3, 4. Dane osobowe przechowywane będą w aktach osobowych także przez okres 10 lat, 

licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł,  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych,  

8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 

RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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,  

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę. Konsekwencją 

ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy, 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  



INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą 

zgody. Dokumenty przesłane zarówno elektronicznie, pocztowo lub dostarczone osobiście nie będą 

brane pod uwagę w procesie rekrutacji, jeżeli nie będą zawierały poniższej klauzuli. Bardzo prosimy o 

jej zamieszczenie. 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 781) oraz 

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 (RODO), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 

Jeżeli podczas bieżącego procesu rekrutacji nie uda się wyłonić Państwa kandydatury, a zechcecie 

Państwo aby w przyszłości Państwa CV było brane pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacji 

przesłane dokumenty należy opatrzyć poniższą klauzulą zgody. 

 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 781) oraz 

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 (RODO), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej 

rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji 

przez Administratora do wykorzystania w przyszłości. 



KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

....................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia 

....................................................................................................................................................... 

3. Dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie 

....................................................................................................................................................... 

4. Wykształcenie1 

....................................................................................................................................................... 

5. Kwalifikacje zawodowe1 

.......................................................................................................................................................

. 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia1 

.......................................................................................................................................................

. 

.......................................................................................................................................................

. 

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

7. Inne dane osobowe2 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

(miejscowość i data, podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 
1 podaje się jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku  
2 podaje się jeśli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
 

 

 


