FORMULARZ OŚWIADCZENIA

……………………………….., dnia ………………….. r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………., PESEL: …………………………………………….,
niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Mars
Finance 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i oświadczam że:
1. posiadam wykształcenie wyższe/ wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane 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. nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w innych spółkach,
5. korzystam z pełni praw publicznych,
6. posiadam pełną zdolności do czynności prawnych,
7. 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 i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze;
8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
9. nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę
pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
10. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki;
11. nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec
działalności Spółki,
12. nie zostałem/łam skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek
handlowych.

Jednocześnie oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w organach niżej wymienionych spółek i
podmiotów, prowadzę działalność gospodarczą lub wykonuję pracę dla:

Nazwa i siedziba
spółki lub innego podmiotu

Funkcja

Data
rozpoczęcia
pełnienia
funkcji (rok,
miesiąc)

Udział (%) Skarbu
Państwa/
państwowej osoby
prawnej/ spółki z
udziałem Skarbu
Państwa/ jednostki
samorządu
terytorialnego/ spółki
z udziałem jednostek
samorządu
terytorialnego

Informacja o ewentualnym wystąpieniu sytuacji nieotrzymania absolutorium z wykonania obowiązków
członka organu spółki lub innego podmiotu
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….........
........................................................................................................................................................
Oświadczam, że podane w niniejszym Oświadczeniu informacje są zgodne z prawdą i nie zatajają
prawdy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, zgodnie
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i zapoznałem się z Klauzulą informacyjna dla kandydatów na
Prezesa Zarządu Mars Finance 1 Sp. o.o.

...............................................................
(podpis)
Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Zarządu
Mars Finance 1 Sp. z o.o.
Na podstawie przepisów 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
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mars Finance 1 Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem
kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f
RODO (tj. przetwarzanie jest zgodne z prawem w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie
danych oraz w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora).
3. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów będących
udziałowcami Spółki i/lub przedsiębiorcami dominującymi wobec Spółki w rozumieniu art. 4
pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r.
poz. 798 i 650), do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu, ich pełnomocników
oraz podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Administratora, jak również do Rady ds.
spółek z udziałem Skarbu Państwa.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie
związane z brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki.
W

razie

pytań

związanych

z

przetwarzaniem

danych,

zachęcamy

do

kontaktu

z Administratorem pod adresem Mars Finance 1 Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, email: office@marsfinance.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią.
___________________________
(data i czytelny podpis)

