
                                                                                                                                                                                              Data ……………… 

………………………………………. 
Imię i nazwisko 

 

 

OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW NA WOLNE STANOWISKO 

PRACY NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W ŚLĄSKIM 

URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 

 
 

 

Oświadczam, że: 

1) korzystam z pełni praw publicznych 

2) nie byłem/nie byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

3) posiadam obywatelstwo polskie*  
 

 

                                                      …………………………………………………. 
            czytelny podpis 

 

 

*z wyjątkiem osób, które ubiegają się o pracę zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewodę Śląskiego - Śląski Urząd Wojewódzki  

w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice, moich danych osobowych 

(dodatkowych) wykraczających poza zakres danych zdefiniowanych w Kodeksie pracy oraz ustawie  

o służbie cywilnej w celu niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko do spraw: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

                                            …………………………………………………. 
czytelny podpis 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki  

w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice. 

2. Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Śląski 

Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu 32-207-79-75 lub poprzez e-mail: 

iod@katowice.uw.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych są przetwarzane w celu 

realizacji procedury naboru na dane stanowisko pracy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy  

o służbie cywilnej. Udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych  

w złożonych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych, związanych z procedurą naboru na dane 

stanowisko pracy. 

5. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji procedury 

naboru na dane stanowisko pracy.  

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

7. Niepodanie danych dodatkowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości udziału Pana/ Pani w procedurze naboru. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji procedury naboru na dane 

stanowisko pracy oraz w celach archiwalnych, a w przypadku danych dodatkowych do czasu 

ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od 

daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. 

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

11.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia (w zakresie danych dodatkowych) lub ograniczenia przetwarzania.  

12.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

mailto:iod@katowice.uw.gov.pl

