
 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie 
 

 
O ś w i a d c z e n i e 

 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………..…………………...... 
       (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a …………………………………………………………..………………...….. 
      (adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………… 
       (seria i numer) 

wydanym przez .………………………………………………………………......…………. 
 
przystępując do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana 
Jaracza w Łodzi, o ś w i a d c z a m, że: 

 posiadam obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii 
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne i skarbowe, 

 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, 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także przeciwko 
wiarygodności dokumentów, 

 nie byłem/am jak również nie jestem karany/a karą zakazu pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 
1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 
2020 i 2473, dz. U. z 2020, poz. 284) o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, 

 aktualnie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, 

 mój stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji dyrektora instytucji kultury, 

 wszystkie przedłożone do konkursu kopie dokumentów są zgodne z oryginałami. 
 
 
 
 
...............................................................  ............................................................ 
                       (miejscowość, data)     (podpis) 

 
 
 
 
 
– w przypadku podania dobrowolnie i z własnej inicjatywy moich danych osobowych 
wykraczających poza wymóg ustawowy, w tym danych o których mowa w art. 9 ust.  
1 RODO, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO. 
 
 
 
 
 
...............................................................  ............................................................ 
                       (miejscowość, data)     (podpis) 

 
 
 
 
 
Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego  

z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu 

naboru na wolne stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury,  
a w przypadku powołania i zawarcia umowy o zarządzaniu instytucją kultury na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h RODO, Kodeksu 
pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane: 
- w przypadku kandydatów na stanowisko: przez okres 6 miesięcy od dnia 

powołania kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty),  
a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia 
upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do 
czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach, 

- w przypadku powołania: przez okres trwania powołania i realizacji umowy  
o zarządzaniu instytucją kultury oraz do czasu określonego w przepisach  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do  
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie 
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiązany/a 
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

mailto:iod@lodzkie.pl


 

odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości 
powołania i zawarcia umowy o zarządzaniu instytucją kultury.  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

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

 
 

 
 
 
 
 


