
Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 233 §1 Kodeksu Karnego 
(ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) w myśl którego: „kto składając zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”: 

 

DANE OSOBOWE 

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

MIEJSCE URODZENIA   

OBYWATELSTWO  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

(ADRES DO KORESPONDENCJI) 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Wójta Gminy Leoncin 
z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie, ul. Isaaca Bashevisa Singera 
3, w celu: 

 rozpatrzenia mojej oferty w konkursie 

 późniejszych kontaktów w przedmiotowej sprawie 

 

…………………………………………….. 
(data i czytelny podpis) 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L.119) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Wójt Gminy Leoncin z 
siedzibą przy ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować 
w sprawie swoich danych osobowych, kontakt e-mail: iod@leoncin.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie, ul. Isaaca Bashevisa Singera 3 na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora i inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 



publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A 
RODO. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas do rozstrzygnięcia konkursu oraz przez 7 dni po 
jego rozstrzygnięciu. 

5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania – w ramach dopuszczonych przepisami prawa 

6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 
przed jej wycofaniem. 

7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w 
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

9. Państwa dane osobowe zawarte w ofercie mogą zostać ujawnione jedynie organom  
upoważnionym do tego przepisami prawa. 

10. W oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

11. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak ich niedopełnienie może wpłynąć na 
rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu lub uniemożliwić wzięcia oferty pod uwagę. 

 

 

Po rozstrzygnięciu konkursu, w razie odrzucenia mojej oferty, proszę o podjęcie następującej 
czynności: 

□ Pozostawienie oferty, którą odbiorę osobiście w ciągu 7 dni 

□ Trwałe i skuteczne zniszczenie oferty z moimi danymi osobowymi 

□ Odesłanie oferty z moimi danymi osobowymi na niżej podany adres korespondencyjny: 

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

 

 

…………………………………………….. 
(data i czytelny podpis) 

 


