Załącznik nr 2 do ogłoszenia
z dn. 12.08.2020 r.

....................................................................
imię i nazwisko

.........................................................
miejscowość, data

....................................................................
telefon kontaktowy
Dotyczy naboru na stanowisko:
................................................................................
................................................................................
OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
1. Oświadczam, iż posiadam wykształcenie wyższe .

................................
podpis
2. Oświadczam, iż posiadam co najmniej trzymiesięczny staż pracy na stanowisku psychologa/
pedagoga który przedstawia się następująco**:

..……..…………..…………
(nazwa pracodawcy)

..……..…………..…………
(nazwa pracodawcy)

..……..…………..…………
(nazwa pracodawcy)

………………………………..
(okres zatrudnienia od–do)

………………………………..
(okres zatrudnienia od–do)

………………………………..
(okres zatrudnienia od–do)

...................................………..………
(stanowisko)

...................................………..………
(stanowisko)

...................................………..………
(stanowisko)

................................
Podpis

Uwaga!
˗ Oświadczenia należy podpisać własnoręcznie (brak własnoręcznego podpisu spowoduje
odrzucenie oferty),
˗ *niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),

˗ ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty.

3. Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

................................
podpis
4. Oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych.

................................
podpis
5. Oświadczam, iż nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

................................
podpis
6. Oświadczam, iż posiadam nieposzlakowaną opinię.
................................
podpis

7. Oświadczam, iż zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster”
w Rybniku na stanowisku:
…………………………………………………………………………………………………...
może nastąpić w terminie**: ….………………………………………………...………………..
................................
podpis

8. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a 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)”.

................................
podpis
Uwaga!
˗ Oświadczenia należy podpisać własnoręcznie (brak własnoręcznego podpisu spowoduje
odrzucenie oferty),
˗ *niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),

˗ ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty.

9.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito
Noster w Rybniku, ul. Gen. Władysława Andersa 6, 44-270 Rybnik.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
iż inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: piotrmariusz.karcz@gmail.com.
3) Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko
pracy w Środowiskowym Domem Samopomocy Cogito Noster w Rybniku.
4) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane.
7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich
sprostowania.
8) Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
9) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu
rekrutacji.
11) Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Oświadczam o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią
informację publiczną.

................................
podpis
Uwaga!
˗ Oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. (brak własnoręcznego podpisu spowoduje
odrzucenie oferty),
˗ *niepotrzebne skreślić (brak skreślenia spowoduje odrzucenie oferty),
˗ ** brak uzupełnienia treści spowoduje odrzucenie oferty

