Załącznik nr 1 do ogłoszenia Rady Nadzorczej
z dnia 11.05.2022 r.
……………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………
(ulica, nr domu, nr mieszkania)
……………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)
……………………………………………
Nr telefonu
/
adres e-mail

OŚWIADCZENIE
kandydata na Członka Zarządu Spółki
Polské uhlí, a.s. w Ostrawie

Ja niżej podpisany / podpisana*, będąc świadomym / świadoma* istotności poniższych
oświadczeń, dla prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego
w Polské uhlí, a.s. z siedzibą w Ostrawie (zwanej dalej: Spółką), a tym samym
odpowiedzialności prawnej za treść składanych oświadczeń, niniejszym oświadczam, że:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
spełniam warunki prowadzenia działalności gospodarczej wg ust. § 6 nr 455/91 Dz.U.
o prowadzeniu działalności w pełnym brzmieniu, nie występuje u mnie żadna przeszkoda
prowadzenia działalności wg ust. § 8 nr 455/91 Dz.U. o prowadzeniu działalności
w pełnym brzmieniu,
spełniam warunki określone w § 46 Ustawy o spółkach prawa handlowego nr 90/2012
Dz.U,
wyrażam zgodę o wpisie do odpowiedniego Rejestru handlowego,
posiadam / nie posiadam* wykształcenie wyższe,
posiadam / nie 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,
posiadam / nie posiadam* co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek;
naruszam / nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu
zarządzającego w spółkach handlowych;
moja aktywność społeczna lub zarobkowa będzie rodzić / nie będzie rodzić* konflikt
interesów wobec działalności Spółki.
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Ponadto kandydat przyjmuje do wiadomości, że Spółka Polské uhlí, a.s. jako administrator,
przetwarza dane osobowe osób, które wyraziły zainteresowanie udziałem w procedurze
kwalifikacyjnej:
a) imię i nazwisko,
b) stopień naukowy,
c) data urodzenia,
d) adres,
e) adres e-mail,
f) kontakt telefoniczny,
(g) wykształcenie,
h) _____________________.
Spółka przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury
kwalifikacyjnej na stanowisko Członka Zarządu. Spółka poinformuje kandydata o każdym
przetwarzaniu jego danych osobowych przed rozpoczęciem procedury kwalifikacyjnej.
Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych kandydatów są uzasadnionym
interesem Spółki w znalezieniu odpowiedniego kandydata na stanowisko Członka Zarządu, jak
również konieczność przetwarzania działań podjętych przed zawarciem Umowy o świadczenie
usług a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przyznanych w celu
ewentualnego włączenia poszczególnych kandydatów do dalszego postępowania.
Dane przetwarzane podczas procesu kwalifikacyjnego zostaną usunięte przez Spółkę gdy tylko
okaże się, że stanowisko w Zarządzie nie zostanie kandydatowi zaoferowane lub kandydat nie
został przyjęty i nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jestem świadomy że umyślne oświadczanie nieprawidłowych danych w oświadczeniu
oceniane będzie jako wykroczenie, ewentualnie czyn karalny.

* - niepotrzebne skreślić.

Data złożenia oświadczenia:

___________________ 2022 r.

Podpis:
________________________
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