
 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA  

 

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego  

w Opolu przez Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie rozdziału IV ust. 6 ogłoszenia, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4843/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 maja 2021 r. niniejszym 

oświadczam, iż: 

 

1) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

  

 

………………………………………………………….            ………………………………………………………………  
    (miejscowość, data)              (podpis kandydata) 

 

2) nie toczy się przeciwko mojej osobie postępowanie karne, lub postępowanie karno-skarbowe;  

 

 

………………………………………………………….            ………………………………………………………………  
  (miejscowość, data)              (podpis kandydata) 
 

3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;  

 

 

………………………………………………………….            ………………………………………………………………  
    (miejscowość, data)              (podpis kandydata) 

 

 

4) korzystam z pełni praw publicznych;  

 

 

………………………………………………………….            ………………………………………………………………  
  (miejscowość, data)             (podpis kandydata) 

 

5) nie byłem/am karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289) 

oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko mojej osobie postępowanie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych; 

 

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



    (miejscowość, data)                (podpis kandydata) 
 

 

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 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. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781) oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postępowania 

konkursowego; 

 
………………………………………………………….            ………………………………………………………………  
            (miejscowość, data)                                   (podpis kandydata) 

 

7) zapoznałem/am się  z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie 

nadesłanej w celu udziału w niniejszym konkursie,  dostępnej na stronie organizatora konkursu,  

wynikającą z rozporządzenia 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 z 2016r. Nr 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 

z 2018, str. 2) –(w skrócie „RODO”), na potrzeby postępowania konkursowego. 

 

 

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

    (miejscowość, data)                (podpis kandydata) 

 

 

 


