Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015
Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu
z dnia 07 stycznia 2015 r.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………….…................................
zamieszkały(a) …………………………………………………..........................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym ………………………….…..............................
wydanym przez ……………………………………….......................................................
świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego "Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.", oświadczam,
iż mój stan zdrowia pozwala mi na przystąpienie do testu sprawności fizycznej
wymaganego podczas naboru na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta (strażnika
gminnego)w Straży Miejskiej w Zgierzu.

...............................................
(miejscowość, data)

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną.

..........................................
(podpis)

Klauzula informacyjna - dane zbierane są od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Straż Miejska w Zgierzu
przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3a, 95-100 Zgierz.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
sm@umz.zgierz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie
1 powyżej.
3. Pana/Pani dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze aplikanta (strażnika miejskiego).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani
prawo do:
a. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych (art. 21 RODO);
c. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że
przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania naboru.
6. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
profilowania.

