
OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁOMŻY 

  
 

Ja, niżej podpisana/y  ……………….…………………………………….....…………..              
                           (imię i nazwisko) 

 

Dane kontaktowe  ……………..…...…………………………………….....……….. 
                                                        (miejsce zamieszkania)

  

 

 
przystępując do naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oświadczam, że:  

 
1. posiadam obywatelstwo polskie, 

2. cieszę się nieposzlakowaną opinią, 

3. posiadam* /nie posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych,  

4. korzystam* /nie korzystam* z pełni praw publicznych, 

5. była(e)m* /nie była(e)m* skazana(y) za przestępstwo popełnione umyślne oraz toczy się* /nie toczy się* 

przeciwko mnie postępowanie karne lub karno-skarbowe, 

6. była(e)m*/nie była(e)m* karana(y) zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440), 

7. mój stan zdrowia pozwala na pracę na stanowisku kierowniczym Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

8. zobowiązuję się dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łomży zaświadczenia o niekaralności z Krajowego 

Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia mojej osoby w wyniku przeprowadzonego naboru do 

zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. 

 

………………………............…………                               ……………......………….................………… 
       (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych podanych przeze mnie w 
załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Urząd Miejski w Łomży  
z siedzibą Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Łomży w celu 
udziału w niniejszym naborze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - zwanym RODO.  
Wyrażam też zgodę na informowanie mnie w sprawach prowadzonego procesu rekrutacji na podany 
przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail. 
 
 
………………………............…………                               ……………......………….................………… 
       (miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej: RODO) informuje, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w 
Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14 za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Miasta Łomża 
e-mail: prezydent@um.lomza.pl.  
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Łomży jest pan Andrzej Kondraciuk, e-mail: 
a.kondraciuk@um.lomza.pl, tel.: 86 215 67 33, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych  
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na kandydata na 
stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży oraz archiwizacji. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:  
- art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia UE) 
- obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 
6 ust. 1 lit. c rozporządzenia UE). 
5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, w 
szczególności członkom komisji rekrutacyjnej powołanej przez Prezydenta Miasta, podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane 
każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Łomży. 
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej ani do państwa 
trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
7. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zostaną dołączone do jego akt osobowych prowadzonych przez Wydział Organizacji i Kadr, a po 
ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.  
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane bezpośrednio zainteresowanym, a w przypadku ich 

nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr po upływie 6 

miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór. 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone bez zastrzeżonej formy papierowej albo po terminie określonym w 
ogłoszeniu o naborze, zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr najpóźniej po upływie 
miesiąca od dnia ich wpływu do Urzędu.   
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w naborze kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Łomży, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do konkursu. 
9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym 
czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania przez 
Urząd Miejski w Łomży moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach 
aplikacyjnych składanych w związku z realizacją obecnego procesu naboru oraz przysługującymi mi prawami w 
tym zakresie, zrozumiałam/em jej treść i nie wnoszę uwag.  

 
………………………............…………                               ……………......………….................………… 
       (miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 

https://uodo.gov.pl/pl/101/:mailto:IOD@uodo.gov.pl

