FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA
RADY SENIORÓW POWIATU SŁUPSKIEGO
DANE INDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA
DO RADY SENIORÓW POWIATU SŁUPSKIEGO
NAZWA PODMIOTU NR KRS LUB
INNEGO REJESTRU
FORMA PRAWNA
ADRES
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
IMIONA I NAZWISKA OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
DANE KANDYDATA DO RADY SENIORÓW POWIATU SŁUPSKIEGO
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
KRÓTKA INFORMACJA
O KANDYDACIE (m.in. działalność
społeczna, uzasadnienie wyboru)
- w formie załącznika
PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO
REPREZENTOWANIA PODMIOTU
DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA
……………………………………………
(złożenie podpisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego
dotyczącego przetwarzania danych osobowych)

DATA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie 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), zwanej dalej RODO, Zarząd Powiatu
Słupskiego informuje, że
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych
Szeregów 14, 76-200 Słupsk.
Inspektorem ochrony danych jest Jerzy Krauczunas z którym można się kontaktować
poprzez e-mail: ido@powiat.slupsk.pl. Administrator danych przetwarza dane osobowe
w celu realizacji zadania związanego z Uchwałą Nr …………..z dnia ………………..
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, przy czym
w zakresie podawanego w umowie adresu mailowego w celach kontaktowych podstawą
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit a RODO. Stronie przysługuje prawo cofnięcia
zgody na przetwarzanie adresu e-mail ze skutkiem na przyszłość.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani
zgody. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności
urzędowych.
Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania odbiorcom uprawnionym z mocy
przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania zadania, obowiązku
ich archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych
osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

