
………..……..………, ………..………….. 

miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE 

kandydata ubiegającego się o pracę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej 

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:…………..……..……………………………………………..………. 

                                                                                        /proszę wypełnić drukowanymi literami/ 

DOTYCZY naboru na stanowisko ………………………………………………………………………….. 

(numer …………………… / z dnia ………………….) 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że*:      

☐  korzystam z pełni praw publicznych, 

 

☐ nie byłam/nie byłem skazana(y) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 

☐  posiadam obywatelstwo polskie1, 

 

☐ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 

z siedzibą ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, na zasadach określonych  w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO), moich danych osobowych podanych z mojej inicjatywy 

w ofercie pracy, w celu uczestnictwa w procesie naboru w BiOSG, w zakresie wykraczającym poza 

katalog danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz danych wynikających z ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

 Zgodę wyrażam dobrowolnie i bezterminowo. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną dla kandydatów do pracy dotycząca przetwarzania danych osobowych, dostępną  

w ogłoszeniu o naborze w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, zamieszczonym, m.in. pod 

adresem:  
 https://nabory.kprm.gov.pl/,  

 https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu/11233,KORPUS-SLUZBY-CYWILNEJ.html 

 

w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania, o możliwości sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzanych danych oraz o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

  

*WYBRANE ZAZNACZYĆ 

……………………………………… 
(czytelny podpis) 

 

 
Odwołanie zgody 

Korzystając z przysługującego mi prawa, niniejszym odwołuję z dniem ......................................... zgodę 

udzieloną Administratorowi Danych Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  

w Przemyślu na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: 

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

w nw. zakresie:  ....................................................................................................................................................... 

……………………………………… 
(czytelny podpis) 

                                                           
1 W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o naborze jako stanowiska, o które 

mogą ubiegać się te osoby, należy oświadczyć o posiadanym obywatelstwie.   

https://nabory.kprm.gov.pl/
https://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu/11233,KORPUS-SLUZBY-CYWILNEJ.html

