
Załącznik Nr 2 

do ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu  

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynku 

 

 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

………………………………………………………………… 
        (numer telefonu kontaktowego, adres e-mail ) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Oświadczam, że: 

1. posiadam obywatelstwo polskie, 

2. korzystam z pełni praw publicznych, 

3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

4. nie byłem karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe 

i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, 

5. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki, uzyskanych  

w postępowaniu konkursowym, 

6. nie podlegam ograniczeniom w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w tym w szczególności 

ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień 

art. 22 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym – to jest: 

1) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniony w biurze 

poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu 

Europejskiego na podstawie umowy o pracę; nie świadczę pracy na podstawie umowy 

zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

2) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną  

na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

3) nie jestem zatrudniona\ny przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę nie świadczę 

pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

4) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej, 

5) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności 

spółki, 

6) moje powołanie w skład zarządu Spółki nie będzie naruszać przewidzianych odrębnymi 

przepisami ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego 

w spółkach handlowych. 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynku 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

 

……………………………………… 
            (data, podpis) 


