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ZSO. 7270.1.2020.RP 

Ogłoszenie Starosty Puławskiego 
o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach 

W związku z zbliżającym się terminem upływu kadencji Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w Puławach Starosta Puławski informuje o naborze na członków 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach, która będzie działać w okresie 4 letniej 

kadencji w latach 2020 - 2024. Zgodnie z art. 23 ust. ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1409 

z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Puławach uprawnione są działające na terenie powiatu: 

1) terenowe struktury każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego; 

2) terenowe struktury każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego; 

3) społeczno - zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników 

indywidualnych i izby rolnicze; 

4) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy. 

Ponadto Starosta może powoływać w skład Rady Rynku Pracy trzech 

przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki 

o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady. 

Ogłoszenie w tej sprawie, jak również wzór karty zgłoszenia w wersji 

edytowalnej, zostają zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Puławach http://sppulawy.e-biuletyn.pl w zakładce Wydziałowe 

tablice ogłoszeń - Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Zgłoszenia 

kandydata należy dokonać w formie pisemnej, zgodnie z załączonym do niniejszego 
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ogłoszenia wzorem karty zgłoszenia kandydata, w terminie 15 dni roboczych od dnia 

ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Puławach, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 ust.3 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których skierowano 

pisemne zaproszenie - w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia. 

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo 

Powiatowe w Puławach, Aleja Królewska 19, 24 - 1.00 Puławy lub złożyć w kancelarii 

ogólnej Starostwa. O rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa 

Powiatowego w Puławach. 

Decyzję o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Puławach podejmuje Starosta Puławski w formie Zarządzenia. Starosta informuje 

organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia 

przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego. 
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I 
Załącznik 

do Ogłoszenia Starosty Puławskiego 

z dnia 22 października 2020r. 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY w PUŁAWACH 

KADENCJA 2020 - 2024 

I. Zgłoszenie kandydata 

1. Dane organizacji zgłaszającej kandydata 

1) Pełna nazwa: . 

2) Nazwa rejestru, numer i miejsce zarejestrowania . 

3) Dane kontaktowe (adres, e-mail, nr telefonu): . 

2. Dane wskazanego kandydata: 

1) Imię i nazwisko kandydata: .. 

2) Dane kontaktowe kandydata: 

a) Adres do korespondencji: . 

b) Adres e-mailowy: . 

c) Numer telefonu: .. 

3. Opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia 

i doświadczenia w zakresie rynku pracy: 





/ 

4. Oświadczenie (proszę o postawienie znaku X w odpowiednim miejscu) 

Dotyczy przedstawicieli zgłaszanych przez: 
- terenowe struktury organizacji związkowej reprezentatywnej 
- terenowe struktury organizacji pracodawców reprezentatywnej 

• Oświadczam, że organizacja działa na terenie powiatu puławskiego . 
• Oświadczam, iż organizacja jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego (Dz.U. z 2018r. poz.2232). 

Dotyczy przedstawicieli zgłaszanych przez: 
- społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników 
indywidualnych i izby rolnicze 

• Oświadczam, iż organizacja działa na terenie powiatu puławskiego . 

Dotyczy przedstawicieli zgłaszanych przez: 
- organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy 

• Oświadczam, iż organizacja działa na terenie powiatu puławskiego . 

• Oświadczam, iż organizacja zajmuje się statutowo problematyką rynku pracy . 

Pieczęć firmowa i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu 
(zgodnie ze statutem i/lub KRS) zgłaszającego kandydata 

Pieczęć podmiotu: Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych 

Miejscowość i data: . 



li. Oświadczenia kandydata: 

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie w skład Powiatowej Rady Rynku 
Pracy w Puławach. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

w celu realizacji procesu rekrutacji na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Puławach oraz na potrzeby pełnienia funkcji członka Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Puławach w przypadku wyboru mojej kandydatury. 

3. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą 

w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy, tel.81 886 11 00, adres email: 

starostwo@pulawy. powiat. pl 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochro_ny Danych pod adresem e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl 
lub listownie na podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem 11Do Inspektora 
ochrony danych" lub tel. 81 886 11 49. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, 

a w przypadku zatwierdzenia Pani/Pana kandydatury w celu pełnienia funkcji członka 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach. Dane podane dobrowolnie będą przetwarzane 

w celach kontaktowych. 

4) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 23 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020r. 

poz.1409 z późń. zm.), tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych 

podanych przez Państwa dobrowolnie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 
lub większej liczbie określonych celów. 

5) Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji celów o których mowa w pkt. 3. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym 

do procesu rozpoczęcia naboru kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach, 
a niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości kandydowania do Rady. 



6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celów przetwarzania z uwzględnieniem okresów : przechowywania określonych 

w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2020r. poz.164). 

7) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty wykonujące na zlecenie 

administratora zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych 

uczestniczących w przetwarzaniu danych. Państwa dane osobowe w zakresie imienia, 

nazwiska, funkcji w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Puławach zostaną także 

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz 

możliwość ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- w zakresie danych podanych dobrowolnie - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych. 

(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata) 


