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OŚWIADCZENIE KANDYDATA

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego,
oświadczam że:

 posiadam obywatelstwo polskie,
 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 korzystam z pełni praw publicznych,
 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,

 cieszę się nieposzlakowaną opinią,
 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach
procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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.
Administratorem danych osobowych jest Gdański Ogród Zoologiczny, ul.
Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk, tel./fax: 48 58 552 17 51, tel.: 48 58 552 00
41/42, www: https://zoo.gda.pl, e-mail: zoo@zoo.gda.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem
adresu email iod@zoo.gda.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym procesem
rekrutacyjnym realizowanym przez administratora danych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania jest

brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
Podstawą prawną przetwarzania jest:
·

·

·

zgoda osoby, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie danych
przekraczających zakres określony w ustawie Kodeks Pracy oraz
przepisów ustawie o pracownikach samorządowych,
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań
przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą w
związku z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i
technologiczną w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.
Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na tablicy informacyjnej
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji na
dane stanowisko pracy w związku z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy
o pracownikach samorządowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do
przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może
być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Kandydat może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

*

w kwadracie należy umieścić znak „x”
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