OŚWIADCZENIE
Ja ………………………………………….………………………………..………………………….………, zamieszkała/y w
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
Oświadczam, że:
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystam z pełni praw publicznych,
- nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego,
- nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
skarbowe,
- posiadam nieposzlakowaną opinię.

……………………………………
(data i podpis)
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście
motywacyjnym/życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w każdym
czasie.

……………………………………
(data i podpis)

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Elbląski Park
Technologiczny ul. S. Sulimy 1 82-300 Elbląg, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa
pracy dokonuje Dyrektor EPT. tel. +48 55 237 47 62,e mail: dyrektor@ept.umelblag.pl(zwany dalej
EPT)
Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na
podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do
kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie
Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.); oraz §1
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa i Elbląski
Park Technologiczny.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane są przez okres:
- 10 lat dla osób zatrudnionych,
- 30 dni po zakończeniu naboru dla osób ubiegających się o pracę.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych
jest dobrowolne

……………………………………
(data i podpis)

