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Załącznik nr 1
………………………..
/imię i nazwisko/
…………………………..
/adres/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
-  nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- mój stan zdrowia umożliwia wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

…………………………
/czytelny podpis/
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Załącznik nr 2

…………………………..
/miejscowość,  data /
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych  o przetwarzaniu danych
osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowi-
sko instruktor plastyki - animator  ..........................................................., zgodnie z Rozporządzeniem 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 przepływy takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z
późn. zm.)
....................................................
(czytelny podpis)

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, zostaje Pani/
Pan poinformowana/y, że:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą przy ul.Główna 8,
Łapy.
2. W Domu Kultury w Łapach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane po wyrażeniu zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO, wyłącznie w celu
realizacji zadań wynikających z procesu rekrutacji;
4. odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepi-
sów prawa;
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zgromadzone, w tym do celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach
prawa krajowego;
ma Pani/Pan prawo do:
 a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO),
 b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 7. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RODO);
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konse-
kwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
10. Pani/Pana dane przetwarzane w Domu Kultury w Łapach na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzo-
wanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  o  profilowaniu,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  i  4  RODO.
…….............................................................................

………………………………
/czytelny podpis/


