
 
 

Załącznik 1 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

 

………………………………………….                     . 

 imię i nazwisko kandydata                                                               

………………………………………… 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:  

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

OŚWIADCZENIE* 

 

o Oświadczam, iż posiadam obywatelstwo polskie. 

 

o Oświadczam, że jestem obywatelem Unii Europejskiej/obywatelem innych państw, któremu 

na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 

prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadam 

znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie 

cywilnej.** 

 

 

 

 .................................................. 

 Podpis kandydata 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez kandydata 

 

- * proszę zaznaczyć „x” przy właściwym oświadczeniu 

- ** niepotrzebne skreślić . 

 

 



 
Załącznik 2 

 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

………………………………………. 

 imię i nazwisko kandydata                                                                       

………………………………………… 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:   

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż posiadam nieposzlakowaną opinię. 

 

 

 .................................................. 

 Podpis kandydata  

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez kandydata 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 3 

 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

 ………………………………………. 

 imię i nazwisko kandydata                                                                       

………………………………………… 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:   

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw 

publicznych. 

 

 

 .................................................. 

            Podpis Kandydata 

 

 

 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata 



 
 

Załącznik 4 

 

………………………………………….                                                             

………………………………………. 

 imię i nazwisko kandydata                                                                     miejscowość, data     

 

    

…………………………………………………………………….…. 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:  

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż nie jestem i nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądowym za 

przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie figuruję w bazie danych Rejestru 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

 

 

 .................................................. 

 Podpis Kandydata 

 

 

 

 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata 

 

 



 
 

Załącznik 5 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

………………………………………. 

 imię i nazwisko Kandydata                                                                         

………………………………………. 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:  

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż nie jestem i nie byłem/am** pozbawiony/a** władzy rodzicielskiej oraz władza 

rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona. 

 

 

 .................................................. 

 Podpis Kandydata  

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata 

- ** niepotrzebne skreślić . 

 

 

 

 



 
 

Załącznik 6 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

………………………………. 

 imię i nazwisko Kandydata                                                                         

 ………………………………… 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:   

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż został/nie został** nałożony na mnie, na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, obowiązek alimentacyjny, który to obowiązek 

alimentacyjny wypełniam/nie wypełniam**. 

 

 

 

 

.................................................. 

 Podpis Kandydata 

 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 7 

 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

………………………………………. 

 imię i nazwisko Kandydata                                                                         

……………………………………… 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:   

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż  nie mam przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie. 

 

.................................................. 

 Podpis Kandydata 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata 

 



 
 

Załącznik 8 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

 

………………………………………….                                                                

 imię i nazwisko Kandydata                                                                     

…………………………………………… 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:  

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 97/46 WE 

(ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na  przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w 

razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, zgodnie z 

rozporządzeniem. 

 

 

.................................................. 

 Podpis Kandydata  

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata 



 
 

Załącznik 9 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie Administrator 

zapewnia mi dostęp w swojej siedzibie do niniejszego formularza i umożliwia złożenie podpisu pod 

klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych”. 

 

Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

Gminny Żłobk „Maguś” w Magnuszewie  

ul. Bohaterów Września 10 

26-910 Magnuszew 

 

w celu naboru na wolne stanowisko pracy opiekun/ka w Żłobku w  Gminnym Żłobku „Maguś” 

w Magnuszewie poniżej wymienionych moich danych osobowych 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem pod klauzulą „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych”. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

…………………………………………….. 

Data i własnoręczny podpis 

 

Cofam zgodę na przetwarzanie danych 

……………………………………… 

Data i własnoręczny podpis 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik 10 

 

………………………………………… 

(miejscowość , data) 

………………………………………. 

 imię i nazwisko Kandydata                                                                         

……………………………………… 

 (telefon kontaktowy/e-mail) 

 

Dotyczy naboru na stanowisko:   

Opiekun/ka w Gminnym Żłobku „Maguś” w Magnuszewie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż  zapoznałem się z klauzulą RODO obowiązującą w Gminnym Żłobku „Maguś”   

w Magnuszewie, ul. Bohaterów Września 10,  26-910 Magnuszew.  

 

.................................................. 

 Podpis Kandydata 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie powinno zostać własnoręcznie podpisane przez Kandydata 

 

 


