
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA  

DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W GARBOWIE 

 

 

…………………………………………    ……….…....………………………………………….. 

(pieczęć organizacji)     (data i czytelny podpis/podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania organizacji ze wskazaniem 

pełnionej funkcji)  

 

 

 

 

Nazwa organizacji: 

 

 

 

 

Siedziba organizacji:  

 

 

Nr telefonu 

organizacji: 

 

 

 

Nr KRS lub 

ewidencji (rejestru): 

 

 

 

Imię i nazwisko 

kandydata: 

 

 

 

Adres zamieszkania 

kandydata: 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

i email kandydata*: 

 

 

 

1. Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej  Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Garbowie. 

 

Garbów, dnia …………………. 2019 r. ……………………………………………….  

     (podpis kandydata) 

 

* podanie tych danych jest dobrowolne.  

 

2. Niniejszym oświadczam*, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury wyboru na członka Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Garbowie.  

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych, ich poprawiania, wycofania zgody w każdym czasie, jak również prawie wniesienia w każdym czasie 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz, że podanie tych danych było dobrowolne. 

* oświadczenie to wypełniamy w przypadku podania w karcie zgłoszeniowej numeru telefonu lub/i adresu e-mail 

 

Garbów, dnia …………………. 2019 r. ……………………………………………….  

     (czytelny podpis kandydata) 

 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„RODO” informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Garbów jest Wójt, ul. 

Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, tel. 81 501 80 63, email: ug@garbów.pl;  

 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iodo@zeto.lublin.pl lub pisemnie na adres administratora. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w przypadku numeru telefonu i adresu 

e-mail) i art. 6 ust. 1 lit. c (w przypadku pozostałych danych) ww. rozporządzenia o ochronie danych osobowych w 

celu dokonania wyboru członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garbowie, zgodnie z art. 41g 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z 

późn. zm.).  

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Garbów przetwarzają dane osobowe, 

dla których Administratorem jest Gmina Garbów reprezentowana przez Wójta. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, rozporządzenia 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 oraz 

procedur wewnętrznych. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

2) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (oprócz prawa dostępu, 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia): 

a) prawo sprzeciwu wobec danych; 

b) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych. 

 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 860 70 86). 

 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 

mailto:ug@garbów.pl
mailto:iodo@zeto.lublin.pl

