
 
 Olsztyn, dnia ………………………                           

 

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym 

stanowiskiem w służbie cywilnej 
 

 Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie1.  

 Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.  

 Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

………………………………………… 
(czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru na stanowisko  

 

…………………………………w ……………………………………………………………  
(nazwa stanowiska, komórki organizacyjnej oraz urzędu) 

 

Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.  

Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz 

do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych  

w dowolnym czasie. 

 

………………………………………  
(czytelny podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę  / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 

przekazanych na potrzeby niniejszej rekrutacji do celów przyszłych rekrutacji na to samo 

stanowisko / na to samo lub inne stanowiska w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie. 

Brak zgody na powyższe spowoduje całkowite usunięcie danych osobowych kandydata. 

 

 

………………………………………  
(czytelny podpis) 

 

 
1) W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o 

naborze jako stanowiska, o które mogą ubiegać się te osoby, należy oświadczyć o posiadanym obywatelstwie. Brak 

jakiegokolwiek oświadczenia w tym zakresie przy jednoczesnym niezłożeniu wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego 

posiadane obywatelstwo spowoduje, że oferta nie będzie spełniała wymogów formalnych.  

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY LUB SŁUŻBY  

W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

w Olsztynie z siedzibą przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn (nr tel. 89 

534 49 44, adres e-mail: ias@wm.mofnet.gov.pl). 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych):  iod.olsztyn@mf.gov.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania 

dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach. 

4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na 

podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

w której Pani/Pan będzie brał/a udział.  

6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w 

procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane 

osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych 

rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w IAS w Olsztynie.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Olsztynie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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