Załącznik
do ogłoszenia o naborze
na członków komisji ustalającej
wynik wyborów do GRDPP

Formularz zgłoszeniowy
kandydata na członka komisji
1. Imię i nazwisko kandydata

2. Dane kontaktowe kandydata
Adres mailowy
Nr telefonu

3. Oświadczenie kandydata
Ja niżej podpisany(a)....................................................................jestem oświadczam, że nie jestem
kandydatem na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019 – 2022

...........................................
(data, miejscowość)
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............................................
(podpis)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE
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 („RODO") informuje się, że:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
(ADO)

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
przetwarzanych
w
Urzędzie
Miejskim
w
Siechnicach
jest
Burmistrz
Siechnic,
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail:
biuro@umsiechnice.pl

2.

INSPEKTOR OCHRONY

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@umsiechnice.pl w przypadku
pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo.

DANYCH (IOD)

3.

CELE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania wniosku
związanego z rozstrzygnięciem naboru na członka komisji, a także w przypadku
włączenia Pani/Pana w skład komisji, także do organizacji pracy komisji w tym
przygotowywania dokumentów związanych z powołaniem i pracą komisji (tj.
zarządzenie, protokoły itp.) oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit f RODO

4.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała Nr VIII/83/19 Rady
Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.

5.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH KANDYDATA

Pani/Pana danych osobowe tj. imię, nazwisko, będą udostępniane na stronie
internetowej Gminy Siechnice – www.siechnice.gmina.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej w dokumentów związanych z powołaniem i pracą komisji
(tj. zarządzenie, protokoły itp.) oraz podmioty sprawujące opiekę systemem
teleinformatycznym Urzędu na podstawie umów powierzenia danych.

6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

7.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
OSOBOWYCH KANDYDATA

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny
z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.

8.

UPRAWNIENIA

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
-

9.

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA
DANYCH OSOBOWYCH

………………………
data, miejscowość
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prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane
niezgodnie z prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
- dobrowolne
naboru.

-

niepodanie danych osobowych uniemożliwi kontynuowanie

………..……………………
Imię i nazwisko kandydata

…………………………………
czytelny podpis kandydata

Wypełnia podmiot uprawniony, który kandydata wskazuje
1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata
Nazwa podmiotu
Forma prawna
Nazwa rejestru, numer
i miejsce zarejestrowania
Adres podmiotu
Nr telefonu
Adres mailowy

Oświadczam(my), że formularz zgłoszeniowy jest podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu zgłaszającego kandydata;

.............................................

........................................

(pieczęć organizacji)

.........................................

(miejscowość, data)

........................................
(podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych)

.........................................

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:
1)

Jeżeli podmiot zgłaszający Kandydata nie jest wpisany do KRS, należy przedłożyć aktualny dokument
stanowiący
o
podstawie
działalności
tego
podmiotu,
potwierdzający
status
prawny
i umocowanie osób go reprezentujących:
a) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej
parafii/zakonu
oraz
aktualne
upoważnienie
dla
proboszcza/przeora
o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych;
b) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu zgłaszającego
kandydata.
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Wypełnia Urząd Miejski w Siechnicach

Ocena formalna:
1) kandydat został zgłoszony przez podmiot uprawniony TAK/NIE
2) formularz zgłoszeniowy został złożony w terminie

TAK/NIE

3) wypełnione zostały wszystkie pola formularza

TAK/NIE

……………………………………
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(data, miejscowość)

..................................................

sprawdził

