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Oświadczenie o braku konfliktu interesów
członka zarządu1
Celem niniejszego oświadczenia, do wypełnienia przez członków zarządu, jest identyfikacja wszelkiego
potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów członków w związku z ich członkostwem i umożliwienie
Centrum Tłumaczeń podjęcia w razie konieczności odpowiednich środków. Podpisany oryginał
oświadczenia zachowa dyrektor, a członek zarządu otrzyma kopię.
Część

do wypełnienia przez członka zarządu

Czy Pana / Pani zdaniem ma Pan / Pani jakikolwiek interes osobisty, w szczególności rodzinny lub
finansowy, lub czy reprezentuje Pan / Pani jakiekolwiek inne interesy stron trzecich, mogące faktycznie
lub potencjalnie wpłynąć na Pana / Pani niezależność podczas wykonywania obowiązków członka
zarządu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej i mogące w ten sposób prowadzić do
jakiegokolwiek faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów związanego ze wspomnianym
stanowiskiem?
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Jeśli tak, proszę podać szczegóły:

Niniejszym poświadczam, że informacje zawarte w tym oświadczeniu są pełne i prawidłowe. W razie
jakiejkolwiek zmiany mojej sytuacji lub w razie otrzymania jakichkolwiek nowych istotnych informacji,
które to okoliczności mogłyby doprowadzić do nadużycia zaufania wobec Centrum Tłumaczeń,
natychmiast poinformuję o tym przewodniczącego zarządu i dyrektora Centrum Tłumaczeń. Jestem
świadomyf-a). że fałszywe lub nieprawidłowe oświadczenie może spowodować wykluczenie mnie
z zarządu.
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1 Wszelkie dane osobowe są pizetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych (rozporządzenie 45/2001). Dane takie są przetwarzane wyłącznie do celów tej procedury bez uszczerbku dla możliwości ewentualnego
przekazania tych danych oiganom sprawującym funkcje nadzorcze lub kontrolne zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
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