Załącznik nr 1C
do Zarządzenia Nr 4/2020
Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020r.
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 2019 r.,
poz. 2215 z poźn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 276 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z poźn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie
dyscyplinarne;

5.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą
w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji nauczycieli
kierowanych do pracy dydaktycznej za granicą.
Zostałem(łam) poinformowany (a) , iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.
Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

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

……………………………………………………….

1

miejsce i data złożenia oświadczenia

Strona

6.

