Załącznik nr 1 do Regulaminu

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

…...................................................................
(miejscowość)
(data)

.................................................................................................................
((ulica, nr domu, nr mieszkania)

................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)

................................................................................................................
(nr telefonu)
…………………………………………………………………………………..
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA
ZARZĄDU SPÓŁKI
Niniejszym oświadczam, że:
1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub
wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. spełniam inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w
szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu
zarządzającego w spółkach handlowych,
Oświadczam również, iż:
a) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie
umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym
charakterze,
b) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) nie jestem zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę
pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności
spółki.
Jednocześnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na
przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego moich danych
osobowych, zawartych w dokumentach związanych z kandydowaniem i członkostwem w Zarządzie
Spółki.
*niepotrzebne skreślić

……......................................
(podpis)
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