
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu na 
Prezesa Zarządu Wodociągów 
Chrzanowskich Sp. z o.o. w Chrzanowie

………………………………………………………..
miejscowość i data

………………………………..…………
imię i nazwisko

……………………………..……………
  ul., nr domu, nr mieszkania

…………………………………………...
 kod pocztowy, miejscowość

……………………………………………
nr telefonu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
 korzystam z pełni praw publicznych,
 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 nie  podlegam  określonym  w  przepisach  prawa  ograniczeniom  lub

zakazom  zajmowania  stanowiska  członka  zarządu  w  spółkach  prawa
handlowego,

 nie mam/mam* postępowanie karne,
 nie toczy/toczy* się w stosunku do mnie postępowanie karne,
 wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów

postępowania kwalifikacyjnego i wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

………………………………………………………..           
                                  podpis

* niepotrzebne skreślić

1/2



KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie 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  –  ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych zwane dalej „RODO”.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. informują, że:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  podanych  w  dokumentach   są

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8,
32-500 Chrzanów. 

2. W  sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się  z  Działem
Spraw Pracowniczych: tel. 32/623 32 72 w. 47 lub Inspektorem Ochrony Danych: e-
mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl.

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia   konkursie  i  zawarcia
stosownej umowy. 

4. Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym  z  wyjątkiem  przypadków
przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia  przetwarzania,  prawo  sprzeciwu  i  przeniesienia  danych,  prawo  do
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na okres
przed  jej  cofnięciem.  W każdym czasie  można  wnieść  skargę  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:

……………………………………………..
czytelny podpis kandydata  

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych
dokumentach konkursowych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o., ul. Jagiellońska
8,  32-500 Chrzanów,  w celu przeprowadzenia konkursu,  zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  a)
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. 

………………………………………………
(miejsce, data, czytelny podpis)
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*oświadczenie jest wymagane w przypadku, gdy w załączonych dokumentach zawarte są szczególne 
kategorie danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO 


