
Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y (imiona i nazwisko) ________________________________________________ 

Urodzona/y dnia (data i miejsce urodzenia) ______________________________________________ 

Legitymująca/y się dowodem osobistym (seria, numer i przez kogo wydany) ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że: 

o Nie figuruję w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie 

zostałam/em skazana/y wyrokiem prawomocnym za inne przestępstwo umyślne. 

o Nie istnieją przeciwwskazania do zajmowania przeze mnie stanowiska, na które jest przeprowadzany 

nabór. 

o Cieszę się nieposzlakowaną opinią, 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko 

Opiekun w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em 

poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, 

wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne. 

 

Miejscowość i data:………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis: …………………………………………………………………………….. 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.         

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek „Złoty Promy” w Nowym Tomyślu, os. Stefana 

Batorego 18, reprezentowanym przez Dyrektora, 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Żłobku jest Pani Sara Bilska, mail: s.bilska.zlobek@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określanym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w 

tym zakresie instrukcją kancelaryjną, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczonego przetwarzania,  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych, 

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym 

zakresie dobrowolne. 
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