Załącznik nr 5 do Regulaminu
naboru na stanowisko urzędnicze
w MOSiR w Zgierzu

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a …................................................................................................................
imię i nazwisko
zamieszkały/a …..........................................................................................................................
adres zamieszkania
przystępując do naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze,
w związku z art. 6 Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).i w związku z postanowieniami zarządzenia nr 27/2021 Dyrektora
MOSiR z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz trybu pracy Komisji
Rekrutacyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu, z siedzibą przy
ul. Wschodniej 2
oświadczam, że:
posiadam obywatelstwo polski,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystam z pełni praw publicznych,
nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwa,
o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w Ustawę z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 289 z późn. zm.).

charakter wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej jest/był zgodny
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze ⃰
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zgierzu moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb
niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z RODO,
w przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zgierzu moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy
o pracę, zgodnie z RODO

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

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

⃰ jeżeli w naborze jest wymagane i dotyczy kandydata, należy kwadrat przekreślić znakiem „x”

