
OŚWIADCZENIE  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

oraz wykorzystania wizerunku  

 

Imię i nazwisko kandydata……………………………………….………………..…………………………. 

                                                                      /proszę wypełnić drukowanymi literami/  

 

Dotyczy naboru na stanowisko: ………………………..………………………………..…………………… 

                                                           /proszę wypełnić drukowanymi literami/  

 

1. Oświadczam, że1   ……………………….……………………. na przetwarzanie moich danych osobowych 

innych niż wynika to z: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. 

 poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1282 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573 ze zm.) oraz innych przepisów szczególnych, zawartych                

w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia                          

o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), m.in. takich jak: adres e-mail, numer telefonu, 

hobby itp. 

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

 data, czytelny podpis 

 

 Pkt 2 należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia): 

2.  Oświadczam, że2 ……………………………..………………… na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego 

w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.  

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

 data, czytelny podpis 

 

3.  Jestem świadomy/świadoma, że3:  

  dane osobowe: wymienione w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U.                

z 2020r. poz. 1320 ze zm.) oraz wynikające z: ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.573 ze zm.)                

i innych przepisów szczególnych oraz podane dobrowolnie m. in. hobby, numer telefonu, adres e-mail  

oraz wizerunek są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym 

odbiorcom,  

  dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3  

im. B. Barbackiego  w Nowym Sączu z siedzibą/adres do korespondencji przy ul. Morawskiego 2, 33-300 

Nowy Sącz,  

  mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania,  

  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1320 ze zm.) jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do realizacji ww. celu 

 

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

 data, czytelny podpis  

 

 
1 Należy wpisać odpowiednie zwroty: wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  
2 Należy wpisać odpowiednie zwroty: wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  
3 Obowiązkowo wypełnia każdy kandydat ubiegający się o pracę 



OŚWIADCZENIE 

 o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  

oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  

 

 

Ja niżej podpisany(a)……………………..…….………………………………………………………... 

                                                                                                      (imię i nazwisko)                   

 

zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                     (adres zamieszkania)  

 

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ……………………………………………………….……. 

                                                                                                   (seria i numer dowodu) 

  

wydanym przez ………………………………………………………………….dnia … ………………                                   

                           (nazwa organu) 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.), zgodnie z którym: „Kto, składając zeznanie mające służyć  

za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, 

oświadczam,niż:  

       1) nie byłem (am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                         l  

       2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 

 

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

           (miejscowość, data)                                                                                                                           (czytelny podpis) 

 


