............................., ...........................
(miejscowość)
(data)
......................................................
(imię i nazwisko)
......................................................
(pesel)
......................................................
(ul., nr domu, nr mieszkania)
......................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
......................................................
(nr telefonu)
......................................................
(adres: e-mail)

OŚWIADCZENIE
kandydata na członka Zarządu
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Spółki
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania niezbędne dla pełnienia funkcji członka
zarządu oraz, iż nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia tej funkcji,
wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:
1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 1578, z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.
z 2016 r., poz. 2259),
3) Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., poz. 2099 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz.
1584 z późn. zm.),
oraz, iż:
1) nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18
Kodeksu spółek handlowych,
2) nie byłem/byłam karany/karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a
nadto przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/wyrządziłam
szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

Ponadto oświadczam, że:*
 nie prowadzę innej działalności poza Spółką Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
 prowadzę inną działalność poza Spółką Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
……………………………………………………………………………………………………...
(wskazać jaką)
która będzie/nie będzie działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.
**Oświadczam także, że nie uczestniczę/uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu oraz, że nie posiadam/posiadam co
najmniej 10% udziałów lub akcji w konkurencyjnej spółce kapitałowej albo prawo do powołania
co najmniej jednego członka zarządu w tej spółce.
W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę dla pełnienia przeze mnie
funkcji członka Zarządu Spółki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zobowiązuję się do
złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z członkostwa w Zarządzie
tej Spółki.
Kopia rezygnacji zostanie przekazana do PGNiG S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu
kandydata na członka Zarządu dla wewnętrznych celów informacyjnych PGNiG S.A. zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z
późn. zm.).

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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, Warszawa.
2) Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, Warszawa.
3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4) Moje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
polegającego na ocenie mojej kandydatury i weryfikacji spełnienia przeze mnie wymogów
stawianych kandydatom do pełnienia funkcji w organach spółek z udziałem PGNiG;
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
polegającego na sprawnym wykonywaniu uprawnień PGNiG S.A. z tytułu posiadania
udziałów/akcji innych spółek;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji publicznej oraz innym
podmiotom o ile będzie to uzasadnione dla realizacji celu określonego w pkt 4).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia pełnienia funkcji w
organie spółki z udziałem PGNiG.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach
wskazanych w pkt 5) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10) Podanie danych jest wymagane przez PGNiG w celu prowadzenia procesu oceny kandydatury
do pełnienia funkcji wskazanych w powyższym oświadczeniu.

* niepotrzebne skreślić
**niepotrzebne skreślić

