
Oświadczenie  
  

 

Ja, niżej podpisany/a  ……………….…………………………………….....…………..              
                           (imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały/a   ……………..…...…………………………………….....……….. 
                                                                (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

  

 

legitymujący/a  się dowodem  osobistym  seria ……….…. Nr ……….........………….……… 

 

wydanym przez ……………………............................................................................................ 
 

przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w związku z art. 6 ustawy z dnia  
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych i w związku z postanowieniami Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Łomża Nr 198/15 z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży i na 
stanowiska kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta 
 

oświadczam, że:  
1. posiadam obywatelstwo polskie, 

2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,  

3. korzystam z pełni praw publicznych, 

4. nie toczy się wobec mnie postępowanie karne, 

5. nie byłem/am, jak również nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe oraz wyrażam zgodę na wystąpienie przez Urząd Miejski w Łomży do 

Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności  

w przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego i zakończonego 

naboru do zatrudnienia w Urzędzie. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji,  
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.  
            

           

                    

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

                 (miejscowość, data)                                      (czytelny podpis kandydata składającego oświadczenie) 

 

 
 
Informacje: Administratorem danych jest Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14. 
Cel zbierania danych: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: nieznani w chwili udzielania informacji.  
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także inne 
prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony 
danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego 
wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru.  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy                     

i ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. 


