
Bytom, dnia ………………………. 
………………………………… 
       imię i nazwisko 
 
………………………………… 
miejsce zamieszkania 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I A 
 

do naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Bytomiu 
 
1) Oświadczam, że nie byłem/am   skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie  popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
 
2) Oświadczam, że posiadam pełną  zdolność  do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 
 
3) Oświadczam, że posiadam nienaganną opinię. 
 
4) Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,  w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji [ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)]. 

 

Zostałem poinformowany/a o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 
        .............................................................. 
                       podpis osoby składającej aplikację 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO oraz Ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 100) informujemy, że : 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Bytomiu reprezentowana przez Komendanta 
Straży Miejskiej w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122, 41-902 Bytom. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, kontakt – e-mail pm@strazmiejska.bytom.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane na 
postawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
Jeżeli w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana 
wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru, a nieodebrane w tym 

terminie protokolarnie zniszczone. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych 
przepisami prawa niezbędne. 

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Więcej informacji na stronie internetowej : www.strazmiejska.bytom.pl  

 


