
Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta Świebodzice 

z dnia 19 maja 2020 r.  

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

W ŚWIEBODZICACH IV KADENCJI 2020-2023 

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 osiągnięcia/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 Świebodzice do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świebodzicach kadencji 

2020-2023. 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 Miasta Świebodzice 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 DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 

w Świebodzicach jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 

Świebodzice. 

 

2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta można się skontaktować: 

- listownie na adres: Rynek 1, 58-160 Świebodzice 

- na adres e-mail: sekretariat@swiebodzice.pl 

- telefonicznie: 74-666-95-55. 

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail iod@swiebodzice.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania celu 

określonego w treści zgody. 

 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.  

 

9. Pani/Pan posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia zgody - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu 

cofnięcia. 

 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy RODO. 
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