
Załącznik nr 2 do Regulaminu
konkursu na stanowisko i funkcję głównego księgowego - członka zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) …....................................................................... legitymujący(a) się dowodem

osobistym nr …........................  oświadczam, że:

– posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
– korzystam z pełni praw publicznych,
– nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
– nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe popełnione

umyślnie,
– zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej  „Przyjaźń”  w  Krzeszowicach,  o  których  dowiedziałem  się
w związku z postępowaniem konkursowym na głównego księgowego - członka zarządu,
w którym brałem(am) udział,

– zapoznałem(am) się z Regulaminem konkursu, który przyjmuje do wiadomości,
– Na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
we wszystkich  przedłożonych  przeze  mnie  dokumentach  aplikacyjnych  na  stanowisko  i  funkcję
głównego księgowego członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń”
w Krzeszowicach  w celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacyjnego  przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową
Lokatorsko-Własnościową „Przyjaźń” w Krzeszowicach. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość
możliwości cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.

…........................................., dnia …................................                      własnoręczny podpis:      
 

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



 

                                      Załącznik nr 3 do Regulaminu
konkursu na stanowisko i funkcję głównego księgowego - członka zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) …....................................................................... legitymujący(a) się dowodem

osobistym nr …....................... oświadczam, że:

– zgodnie  z  art.  56  §  3  ustawy  –  Prawo  spółdzielcze  nie  zajmuję  się  interesami
konkurencyjnymi wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń”
w Krzeszowicach, a w szczególności nie uczestniczę jako wspólnik lub członek władz w
podmiotach  gospodarczych  prowadzących  działalność  konkurencyjną  wobec  Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach,

– nie  pozostaję  w  związku  małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  w  linii  prostej
i  w  drugim  stopniu  linii  bocznej  z  osobami  prowadzącymi  działalność  konkurencyjną
w  stosunku  do  Spółdzielni   Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej  „Przyjaźń”
w Krzeszowicach,

W przypadku, gdy kandydat prowadzi działalność konkurencyjną:

Oświadczam, że po dokonaniu wyboru mojej osoby na stanowisko głównego księgowego - członka
zarządu niezwłocznie podejmę czynności zmierzające do rozwiązania, zmiany stosunków prawnych
w  podmiotach  konkurencyjnych  w  stosunku  do  Spółdzielni   Mieszkaniowej  Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach.

…........................................., dnia …................................                      własnoręczny podpis:      
 

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



 Załącznik nr 4 do Regulaminu
konkursu na stanowisko głównego księgowego - członka zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) …....................................................................... legitymujący(a) się dowodem

osobistym nr …................... oświadczam, że:

– nie  pozostaję  w  związku  małżeńskim  z  członkiem  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach,

– nie jestem spokrewniony lub spowinowacony w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej
z  członkami  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni   Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej
„Przyjaźń” w Krzeszowicach.

…........................................., dnia …................................                      własnoręczny podpis:      
 

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



Zał. Nr 5 do Regulaminu
Konkursu na stanowisko głównego księgowego - członka zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo Aplikujący,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Wła-
snościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Rada Nadzorcza Spółdzielni oraz pracownicy biuro-
wi Spółdzielni;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji  międzynarodo-
wych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia proce-
su rekrutacyjnego.

6. Posiada Pani/Pan prawo 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 (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia

procesu rekrutacyjnego.


