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Załącznik Nr 1 

 

 

………..………. dnia……………………… r.  

                      (miejscowość) 

……………………………………… 

             (imię i nazwisko) 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

         (miejsce zamieszkania) 

……………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a urodzony/a ……………………….……… w …………….…………..  

 

 

- oświadczam, że zapoznałem się z treścią tzw. obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 

13 ust. 1 i 2 RODO w związku z naborem do Komendy Powiatowej PSP w Głogowie. 

 

 

………….…………………………….  
                                                                                                     (data, czytelny podpis) 

 

- korzystam z pełni praw publicznych.  

 

 

………….…………………………….  
                                                                                                     (data, czytelny podpis) 

 

- nie jestem karany/a za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

 

………….…………………………….  
                                                                                                     (data, czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2 

 

………..………. dnia ……………..r. 

 …………………………….…….  

(pieczęć zakładu służby zdrowia) 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Zaświadcza się, że Pan / Pani …………………………………………….………………..  

                                                                   (imię i nazwisko) 

urodzony/a ………………….………… w ………………..………………….……………… 

                         (data urodzenia)                         (miejscowość) 

  

Jest zdolny/zdolna do udziału w: 

• teście sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg po kopercie), 

• próbie wydolnościowej (beep test) 

• próba wysokościowa tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną 

pod kątem 75°, 

• sprawdzianu z pływania. 

 

  

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Głogowie dla potrzeb prowadzonej rekrutacji do służby w PSP.  

 

 

  ………………………………. 

(pieczątka i podpis lekarza)  
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Załącznik Nr 3 

 

 

……………………………, dnia ………… r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja,………………………………………………….…………………………………………..... 
(imię i nazwisko) 

urodzona/y ………………………………. w …………………………………………........... 
                                               (data urodzenia)                                (miejscowość) 

 

oświadczam, że zostałem/łam się z zasadami naboru do służby w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie 

 

Oświadczam również, że nie będę wnosił/a roszczeń do Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Głogowie o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku 

podczas przeprowadzania poszczególnych etapów procesu rekrutacji 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
                                                                                                       (data i podpis) 
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Klauzula informacyjna 

 

 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia o  ochronie  danych  
osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że: 

1. Administratorem  przetwarzającym  Pani/Pana  dane  osobowe  jest  Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie z  siedzibą  przy ul. 
Sikorskiego 55, 67-200 Głogów,  zwany  dalej Organem PSP. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pisząc wiadomość e-mail na adres: iod@kwpsp.wroc.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnego naboru do służby 
wraz z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b), c) przytoczonego wcześniej Rozporządzenia oraz ustawy o 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach postępowania kwalifikacyjnego, 
na podstawie przepisów prawa, przekazane: 
a) do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
b) do innych jednostek organizacyjnych PSP, 
c) do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej rekrutacji, 
zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie archiwizacji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza zapisy 
Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu                       
o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych 
obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani/Pana procesem naboru do służby. 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego 
Rozporządzenia. 

 

mailto:iod@kwpsp.wroc.pl

