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

Kraków,……………...............................

………………………….……………..………….
(imię ojca)

Oświadczenie
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 § 6 kodeksu karnego* w związku z art. 233 § 1 kodeksu karnego
oświadczam, iż:
1)
2)

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego
nie jestem skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne za przestępstwo umyślne.

Niniejsze oświadczenie składam zgodnie z wymogiem określonym w art. 26 ust 6 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2020r. poz.838)
Treść pouczenia przeczytałem(am) i zrozumiałem(am)

……………………………………….………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)
*Art. 233 § 1 i 6 kodeksu karnego
§ 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6 Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwości odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - art. 13 RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny Policji w Warszawie, ul. Puławska 148150, 02-624 Warszawa, kontakt do Inspektora Ochrony Danych KGP iod.kgp@policja.gov.pl w zakresie danych
znajdujących się w systemie teleinformatycznym, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska
109, 31-571 Kraków, dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wpisem na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 838.) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom
uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów
archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
….……………………………………………….…
(czytelny podpis wnioskodawcy)

