
Załącznik do ogłoszenia o naborze kandydatów 

do Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Strzegomiu na lata 2019-2022 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA  

DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

W STRZEGOMIU KADENCJI 2019-2022 

Nazwa organizacji 

(adres, dane kontaktowe) 

 

 

Numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub z innej 

ewidencji/rejestru* 

 

 

Imię i nazwisko kandydata 

(telefon, e-mail) 

 

 

Funkcja pełniona w organizacji 
 

 

Zwięzła prezentacja kandydata 

(wiedza i doświadczenie kandydata 

w zakresie działalności organizacji 

pozarządowej, pełnione 

funkcje/zajmowane stanowiska oraz 

najważniejsze osiągniecia/sukcesy w 

sektorze pozarządowym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do udziału w procesie wyboru przedstawicieli organizacji działających na terenie Gminy Strzegom do 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2019-2022. W szczególności 

przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powołania mnie w skład Rady jako przedstawiciela 

organizacji, moje imię i nazwisko wraz z nazwą organizacji, którą reprezentuję, zostaną wpisane w 

zarządzeniu Burmistrza Strzegomia powołującym skład osobowy Rady, które będzie publicznie 

dostępne. 

 

………………………                                                                                                

…….………………………. 

(miejscowość, data)                                                                                                                  (czytelny 

podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć organizacji) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………

………… 

(miejscowość, data i podpis/-y osoby/-osób upoważnionej/-

ych do reprezentowania organizacji) 

*załącznik: w przypadku, gdy organizacja nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub 

ewidencji  



 Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1) Administratorem danych wskazanych w ofercie jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski Rynek 

38, 58 – 150 Strzegom, 

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iodo@amt24.biz, 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688), 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt oraz na 

czas dochodzenia roszczeń i realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora, 

5) Właściciel danych osobowych ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych; 

- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych; 

- żądania ograniczenia przetwarzania; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie 

wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej 

cofnięciem), 

6) właściciel danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., 

7) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań Urzędu. 

8) Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie 

profilowania. 


