
 
 

 
 

 
 

O ś w i a d c z e n i e  
 

 
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………..…………………... 

/imię i nazwisko/ 
 

 
przystępując do naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
roku o pracownikach samorządowych i w związku z postanowieniami Zarządzenia Nr 8/17 Marszałka Województwa 
Łódzkiego z dnia  17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne 
stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi 
pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach a podstawie umowy o pracę oraz zasad pracy 
Komisji ds. Naboru” 

 
o ś w i a d c z a m  

 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że: 

 

 posiadam obywatelstwo polskie, 

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 korzystam z pełni praw publicznych, 

 nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z  dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  

 wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji 
niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski  Województwa Łódzkiego moich danych 
osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla celów przeprowadzenia 
otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki i jego dokumentacji. 
Zostałam/em poinformowana/-y, że niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez 
przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: nabory@lodzkie.pl, wycofanie zgody nie 
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 
wycofaniem. 

 
 
...............................................................     ................................................................. 
                 /miejscowość, data/                          /podpis/ 
 

 
 

 
 

VERTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Marszałek Województwa 
Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. 
 
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania swoich 
danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres korespondencyjny Administratora. 
 
Cel przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne 
stanowisko kierownika jednostki, na które zgłosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę i jego dokumentacji. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa1 w celu przeprowadzenia otwartego  
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko2. W przypadku przekazania Administratorowi dobrowolnie informacji 
wykraczających poza zakres żądanych danych – dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej 
zgody3, którą można odwołać w każdym czasie. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
 instytucje kontroli (z wyłączeniem organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli na mocy obowiązujących 

przepisów prawa), 
 dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 
 operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy, 
 wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicznego w celu ponownego 

wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują 
właściwe przepisy prawa, 

 użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej – dotyczy wyłącznie wyłonionego kandydata na wolne stanowisko 
kierownika jednostki w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 

 
Okres przechowywania danych 
Administrator dane osobowe kandydatów niewybranych w naborze będzie przechowywać przez okres wskazany  
w § 38 Procedury naboru wprowadzonej zarządzeniem nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 
2017 roku (dostępna na stronie BIP Urzędu). 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
przysługuje Państwu prawo do: 
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych  

w art. 17 i 18 RODO; 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. 

 
Informacja o wymogu podania danych  
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć  
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych w celu skorzystania z dodatkowych uprawnień, jest dobrowolne, ale 
niezbędne aby zrealizować uprawnienie. Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody podawane 
są dobrowolnie. Ich niepodanie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Administrator nie będzie na podstawie zebranych danych podejmować wobec Państwa decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

                                                
1 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych. W przypadku stanowisk kierowniczych, również na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych. W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących niepełnosprawności – 
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) w związku z ustawą o pracownikach samorządowych (art. 13 ust. 2b). 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 


