Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru
Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) …….………………………………………………..……………. legitymujący(a) się
dowodem osobistym …………………………….. oświadczam, że :
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- korzystam z pełni praw publicznych;
- nie byłem(am) skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nie byłem(am) skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe popełnione
umyślnie;
- zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świdniku, o których dowiedziałem się w związku z postępowaniem konkursowym na Prezesa
Zarządu/Członka Zarządu, w którym brałem udział;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, adres: ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, tel.
81 751 63 53, email: sekretariat@smswidnik.pl
b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 516 152 119, email: ido@smswidnik.pl
c) dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z rekrutacji, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2
d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,
e) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
f) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
g) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym;
i) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez
administratora zadań ustawowych i statutowych;

..........................................
Podpis własnoręczny

..…......., dnia...................20......rok

