
Załącznik nr 1 

 

……………………………………………….. 

             Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE 

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

zamieszkały/a w …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer)……………………………………………………….………….. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………….w dniu………………………………… 

 

Niniejszym oświadczam, że 

1. Korzystam z pełni praw publicznych, 

2. Nie byłem/am karany/a za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji 

procesu postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w stosunku do kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000), 

4. Do naboru przystępuję dobrowolnie i nie będę wnosić roszczeń do Komendanta 

Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim o wypłatę odszkodowania z tytułu 

ewentualnego nieszczęśliwego wypadku podczas wszystkich etapów procesu 

postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie 

Kujawskim 

 

 
……………………………………..………………………… 

   czytelny odręczny podpis składającego  oświadczenie 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

na potrzeby procesu rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego (PE) 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), informuję, że: 



1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (87-700 Aleksandrów Kujawski,  

ul. Halinowo 2a,  

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim 

wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych -  email: iod_aleksandrow@kujawy.psp.gov.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego związanego z ogłoszonym naborem do służby przygotowawczej w 

Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie wymagań 

określonych w art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zmianami)  

4. W przypadku końcowego wyłonienia Pani(a) spośród wszystkich kandydatów 

uczestniczących  

w procesie naboru do służby, odbiorcą Pani (a) danych będą: Krajowy Rejestr Karny oraz 

Kujawsko – Pomorska Komisja Lekarska MSWiA w Bydgoszczy. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

procesu rekrutacji. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Sposób postępowania z 

dokumentami pozostałych kandydatów opisany jest w treści ogłoszenia o naborze do 

służby. 

7. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, 

usunięcia ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan (i) prawo do Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 

22 531 03 01, email: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do przeprowadzenia rekrutacji. 

Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie wyłączenie z procesu rekrutacji. 

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 

ust.1 i 4 RODO. 

 

 

 
……………………………………..………………………… 

   czytelny odręczny podpis składającego  oświadczenie 

 

mailto:kancelaria@giodo.gov.pl

