OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA PREZESA/CZŁONKA ZARZĄDU
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZALEŻNEJ OD PKP CARGO S.A.
Ja, niżej podpisana/y ........................................................................... legitymująca/y się dowodem osobistym
nr ........................................ zamieszkała/y w ........................................, przy ul. ………………………………..
(nr tel………………......), adres e-mail: ………………………………
oświadczam, co następuje:
1)

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. spółki
z Grupy Kapitałowej PKP CARGO, działającej pod firmą: PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (zwanej dalej „Spółką”).

2)

Oświadczam, że nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Prezesa/Członka Zarządu PKP
CARGOTABOR Sp. z o.o. , wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
w szczególności oświadczam, że:
nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
w spółkach handlowych, a w szczególności:
a) spełniam wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, w szczególności posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie
zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu
spółek handlowych;
b) nie mają względem mnie zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa
handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
c) nie mają względem mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek
prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora;
d) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa
w ppkt a) powyżej;
e) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, ani nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie
umowy o pracę, ani nie świadczę pracy w w/w zakresie na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze;
f) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
g) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, ani nie świadczę pracy
w w/w zakresie na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
h) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP CARGO;
i) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.

...................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

...................................................................
/podpis składającego oświadczenie/

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Zarządzie
Spółki, zobowiązuję się do złożenia - w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności - rezygnacji
z uczestniczenia w Zarządzie Spółki. Rezygnacja zostanie złożona Spółce i przekazana do wiadomości do
Biura Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP CARGO S.A.
Równocześnie zobowiązuję się powiadomić Biuro Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP
CARGO S.A. oraz Spółkę o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia - w
terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.
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.
OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA PREZESA/CZŁONKA ZARZĄDU
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZALEŻNEJ OD PKP CARGO S.A.
W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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
(„RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PKP CARGOTABOR sp. z o.o. z siedzibą: 01-021
Warszawa, ul. Grójecka 17.

2)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: telefon: 697-043-100,
e-mail: iod@pkpcargotabor.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego - na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa/Członka Zarządu PKP CARGOTABOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie organów PKP CARGOTABOR sp. z o.o.,
pracownicy zajmujący się postępowaniem kwalifikacyjnym i/lub osoby upoważnione do prowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w danej komórce organizacyjnej oraz zewnętrzne podmioty
przetwarzające (agencje rekrutacyjne), uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
odrębnych zleceń przekazanych przez administratora.
8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania
danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.
9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych
osobowych będzie stanowiło przeszkodę do uczestniczenia Pana/Pani w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
3)

