…………………………………………………………...
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) o zatrudnienie w Dzielnicowym Biurze
Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy na stanowisku radcy prawnego oświadczam, że:


posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;



korzystam z pełni praw publicznych;



nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;



posiadam obywatelstwo ……………………………………..;

……………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursus m.st. Warszawy zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w
związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko radcy prawnego. Oświadczam, że mam
świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

……………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO,
informujemy, że
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy,
reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, zw. dalej
Administratorem. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
tel.: 222770943
e-mail: iod.dbfoursus@um.warszawa.pl
adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy, ul. Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa
2)Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych zwykłych jak i danych
zaliczanych do szczególnej kategorii dot. stanu zdrowia jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
– tj. zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. g) w zw. z art. 221 Kodeksu pracy oraz w związku
z art. 6 i art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.
3)Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko pracy poprzedzające
zawarcie umowy o pracę oraz realizacja obowiązków wynikających z rozdziału 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
4)Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zakres żądanych informacji
wynika z Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości

przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie
danych, które w swoim zakresie wykraczają poza zakres wskazany w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach
samorządowych, a które zostały zawarte w dokumentacji aplikacyjnej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5)Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów
prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością
wypełnienia obowiązku prawnego. Dane osoby wyłonionej do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko oraz miejscowość
zamieszkania zostaną udostępnione na stronach internetowych, pod adresem: www.dbfoursus.waw.pl,
http://dbfoursus.bip.um.warszawa.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy przy ul. Pl. Czerwca 1976r. Nr 1 w Warszawie. Informacje o kandydatach, którzy
zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami
związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Ponadto, Administrator będzie udostępniać Pani/Pana
dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Są to
dostawcy systemów informatycznych, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.
6)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7)Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy o pracownikach samorządowych.
9)Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia
zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia
przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany o ile zachodzą warunki z art. 20 RODO.
10)Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

