
 
OŚWIADCZENIE  

złożone w związku z ubieganiem się o wolne stanowisko pracy 
aplikant – stanowisko przygotowujące do pracy  

na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego 
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu  

 
 
Ja niżej podpisany/a ________________________________________________________________________________  

zamieszkały/a  ________________________________________________________________________________ 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 roku poz. 1444 z późn. zm.) przewidującego karę pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8 za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że:  

 posiadam prawo jazdy kat. B, 

 posiadam obywatelstwo polskie,  

 korzystam z pełni praw publicznych, 

 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe,  

Przyjmuję do wiadomości, że  

 administratorem moich danych osobowych podanych w procesie rekrutacji jest 
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, 51-165 Wrocław ul. 
Bolesława Krzywoustego 28,  

 kontakt do Inspektora Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu – tel. 0713209081, 
mail rodo@dolnyslask.witd.gov.pl 

 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego, 

 mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, prawo do usunięcia danych 
osobowych, w przypadku gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, 

 podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do 
dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy, 

 w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dopuszczenie mnie 
do dalszego etapu rekrutacji. 

 przetwarzanie moich danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie 
zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Oświadczam, że do celów rekrutacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie 
danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu 
o naborze. 

 
 

____________________________________    ____________________________________ 

(miejscowość, data)       (własnoręczny podpis) 
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