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Nr Identyfikacyjny…………………                          ………………………., dnia……………….20….r. 

 

 

Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Pajęcznie 
 

PODANIE 
 

 Proszę o przyjęcie mnie do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Pajęcznie na stanowisko stażysty (strażaka). 

          
 

KWESTIONARIUSZ PERSONALNY 
 

1. Dane ogólne: 

a) imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………….…….… 

2. Nr PESEL …………………………..………….. 3. Obywatelstwo …………………………………..…….…...…. 

4. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………..…. 

5. Adres do korespondencji ………………………………………….……………...…………………………...…...… 

6. Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………….…….……. 

7. Wykształcenie: 

a) średnie, wyższe) – nazwa szkoły i rok jej ukończenia ………………………………………...…..…………..…….. 

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

8. Posiadane kategorie prawa jazdy – należy podać kategorię i datę wydania uprawnienia/datę ważności uprawnień 

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

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

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia : 

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 

………………………….…………... 

                                                  (podpis kandydata/ki) 

 



str. 2 

 

 

ŻYCIORYS KANDYDATA/KI 
/własnoręczny/ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

………….……., dnia……………..20…..r.                          …………………………….. 
                      (podpis kandydata/ki) 
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OŚWIADCZENIA I ZGODY 
 

 

 

 

1. Oświadczam że korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 

………..………., dnia……………..20…..r.     …………………………….. 
                                 (podpis kandydata/ki) 

 

2. Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie. 

 

 

 

…………..……., dnia……………..20…..r.     …………………………….. 
                                 (podpis kandydata/ki) 

 

 

3. Oświadczam że nie byłem/am karany/a za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

………………., dnia……………..20…..r.     …………………………….. 
                   (podpis kandydata/ki) 
 

 

 
 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pajęcznie. 

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

w Pajęcznie o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku (powstałego nie z winy organizatora 

naboru) podczas prowadzenia poszczególnych etapów procesu rekrutacji. 

 

 

 

………..………., dnia……………..20…..r.     …………………………….. 
                   (podpis kandydata/ki) 

 
           

 
5. Wyrażam  zgodę na publikację wyników postępowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie. 

 

 

 

……..…………., dnia……………..20…..r.     …………………………….. 
                   (podpis kandydata/ki) 

 
 

 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.   

 

 

 

 

…………..……., dnia……………..20…..r.     …………………………….. 
                   (podpis kandydata/ki) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie (adres: ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczno). 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w KW PSP w Łodzi: IOD@straz.lodz.pl. 

3. Kontakt do specjalisty ochrony danych w KP PSP w Pajęcznie: kppsp11@straz.lodz.pl. 

4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego (naboru) na stanowisko stażysta (strażak) 

w służbie przygotowawczej, 

 realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia. 

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych – art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

5. Odbiorcą Pani/a danych osobowych jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Pajęcznie. 

6. W obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie, 

a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja sprzętu w postaci 

monitoring wizyjnego. 

7. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pan/i, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/a danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

i 4 RODO. 

 


