
Załącznik  

do zarządzenia Nr 152.2018 
Burmistrza Miasta Złotowa 

 z dnia 10 lipca 2018 r. 
 

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY 

na członka komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  

Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

1 Imię/-ona i nazwisko/-a kandydata:  

2 Telefon stacjonarny:  

3 Telefon komórkowy:  

4 Adres e-mail:  

Oświadczam, że: 

Oświadczam, że: 

1) wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym; 

2) zgodnie z art.  6  ust  1 lit.  a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 

27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam 

że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu 

stacjonarnego i komórkowego, adresu e-mail, w celu przeprowadzenia naboru na członków Komisji do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 

rok; 

3) zapoznałem się z uchwałą nr XXXIX.277.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów 

na rok 2019; 

4) wyrażam zgodę na wykonywanie obowiązków członka komisji do  przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok. 

 

 

Złotów, dnia ................                                                                               .............................................................. 
(czytelny podpis kandydata) 

 

Nazwa, siedziba, adres, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub innym rejestrze) organizacji 

pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zgłaszającego 

kandydata: 
 

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

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZGODNIE ZE 

STATUTEM ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy osób upoważnionych 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

 



 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.4.2016 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 (dalej: 

RODO), informuję, że: 

 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w 

Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

 

Przedstawiciel administratora danych: 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam 

Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska, e-mail: iodo@iodopila.pl. 

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: 

•  w celu przeprowadzenia naboru na członków Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok (podstawa z art. 6 ust 1 lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO; 

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na admi-

nistratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 

67 z późn. zm.), tj. przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpił naboru na członków Komisji 

do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 

Złotów na 2019 rok. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych.  

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pana danych osobowych z 

naruszeniem przepisów RODO,  przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

mailto:urzad@zlotow.pl
mailto:urzad@zlotow.pl
mailto:iodo@iodopila.pl


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie 

będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze. 

 

Odbiorcy danych: 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, naszym partnerom, czyli firmom, z 

którymi współpracujemy.  

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

 
___________________________________________________ 

(data i podpis) 

 

 

 
 


