Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno - finansowych,
z funkcją Głównego Księgowego
Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim

Oświadczenie Kandydata
na Członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim

1.

Informacje ogólne

Imię i nazwisko kandydata ......................................................................................................
Pesel ....................................................................................................................... ..................
Adres zamieszkania ......................................................................................................... .........
2.

Reputacja
Treść pytania

Lp.
1.

Czy wobec Pani/Pana zostały wydane wyroki w postępowaniu karnym?

TAK
1)

a)

za przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

b)

za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz wiarygodności dokumentów,

c)

za przestępstwa skarbowe,

d)

inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony
konsumentów.

2.

Czy Pani/Pan postępuje właściwie w kontaktach gospodarczych?

a)

Czy odmówiono w przeszłości Pani/Panu jakiejkolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub
licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywania zawodu, odwołano, cofnięto lub
odebrano takie rejestracje, zezwolenia, członkostwa lub licencje? 2)

b)

Czy nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy lub odwołanie ze stanowiska/funkcji z tytułu utraty
zaufania lub narażania na utratę reputacji?

c)

Czy wystąpił zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez Sąd?

3.

Czy Pan/Pani posiada doświadczenie w pracy w organach osób prawnych, w tym między innymi w
instytucjach finansowych, administracji samorządowej lub spółdzielniach?

4.

Czy w ramach sprawowania stanowiska/funkcji w organach, o których mowa w pkt. 4 wystąpiły
sytuacje nieudzielenia absolutorium czy odwołania ze stanowiska/funkcji z tytułu utraty zaufania lub
narażania na utratę reputacji? 2)

5.

Czy Pani/Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej?

6.

Czy Pani/Pan posiada w Banku w pełni opłacone udziały członkowskie?

7.

Czy Pani/Pan regularnie (terminowo) obsługuje zaciągnięte kredyty i/lub inne zobowiązania?

a)

w Banku,

b)

w innych bankach/instytucjach kredytowych.

8.

Czy w stosunku do Pani/Pana były skargi na Pani/Pana działalność jako
negatywne publikacje w prasie lokalnej i krajowej?

członka Banku

lub

1) Jeżeli toczy się choćby jedno z wymienionych postępowań należy wypełnić dodatkowy załącznik A wskazujący toczące się
postępowanie.
2) Jeżeli wystąpiła którakolwiek z sytuacji należy wypełnić dodatkowy załącznik A, określając szczegóły sytuacji.

NIE
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3.

Kwalifikacje
Treść pytania

Lp.
1.

Poziom i profil wykształcenia:
- średnie (profil, kierunek wykształcenia)
- wyższe (profil, kierunek wykształcenia)

2.

Ukończone studia podyplomowe i/lub odbyte szkolenia z zakresu prawa spółdzielczego, bankowego,
zarządzania bankiem, ryzyk bankowych, funkcjonowania organów Banku.

3.

Doświadczenie z poprzednich miejsc zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej.

4.

Samoocena wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania Bankiem, w tym
zarządzaniem ryzykami.

5.

Okres pełnienia funkcji jako członek zarządu w instytucji finansowej (wskazać lata).

6.

Okres pełnienia funkcji w organach organizacji społecznych, gospodarczych, samorządowych
(wskazać lata).

Oświadczenie:
1) Nie pozostaję z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
2) Nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim,
a w szczególności nie uczestniczę jako wspólnik, członek władz lub opłacany doradca przedsiębiorców
prowadzących działalność konkurencyjną wobec Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim.
3) Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
i w drugim stopniu linii bocznej z osobami zajmującymi się interesami konkurencyjnymi wobec Banku
Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim, w tym uczestniczącymi jako wspólnik, członek władz lub opłacany
doradca przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Banku Spółdzielczego w
Bielsku Podlaskim.
Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów Indywidualnej oceny odpowiedniości
członków Zarządu i kandydatów na członków Zarządu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 14, 17-100 Bielsk
Podlaski, przetwarzał moje dane osobowe zawarte w przedstawionym przeze mnie oświadczeniu w celach
dokonania Indywidualnej oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Zarządu Banku w
związku z realizacją Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 i regulacjami prawa krajowego. Zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że
dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, o których mowa powyżej.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, żądaniu usunięcia moich danych lub ograniczenia
przetwarzania a także o celach ich zbierania i miejscu przechowywania tj. siedzibie Banku Spółdzielczego
w Bielsku Podlaskim będącego administratorem tych danych jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.

…………………, dnia ………………….
…………………………..………………..………………… ………………….
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, ul 3-go
Maja 14, 17-100 Bielsk Podlaski,
2) Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim jest pracownik dostępny
pod adresem: iod@bsbielsk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
Prawa bankowego związanych z procedurą powołania do składu Zarządu Banku, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO,
4) Bank będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL,…,
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione oraz instytucje na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.),
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania przez Pana/Panią w relacji
z Bankiem Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim oraz w celach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9) przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez
Bank;
10) więcej informacji na temat Pani/Pana praw wynikających RODO znajduje się na stronie internetowej
Banku: www.bsbielsk.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną:

………………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny składającego oświadczenie

