Załącznik nr 1C do załącznika do Zarządzenia Nr 24/2017
Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad rekrutacji nauczycieli do pracy
dydaktycznej za granicą

……………………………………………………….
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie
o skierowanie do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą oświadczam, że:
1)

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

2)

korzystam z pełni praw publicznych;

3)

nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo i umyślne
przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

4)

nie byłem(-am) prawomocnie ukarany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3,
w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.
1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1842) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne;

5)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

……………………………………………………….
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

……………………………………………………….
miejsce i data złożenia oświadczenia

Administratorem danych jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie,
ul. Kielecka 43. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb tej rekrutacji i nie będą
przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej
danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie
jest możliwe uczestnictwo w rekrutacji. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe
kandydatów w systemach informatycznych podlegają anonimizacji.

